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“Não espero nem peço que se dê crédito à 

história sumamente extraordinária e, no 

entanto, bastante doméstica que vou narrar. 

Louco seria eu se esperasse tal coisa, 

tratando-se de um caso que os meus 

próprios sentidos se negam a aceitar. Não 

obstante, não estou louco e, com toda a 

certeza, não sonho. Mas amanhã morro e, 

por isso, gostaria, hoje, de aliviar o meu 

espírito. Meu propósito imediato é 

apresentar ao mundo, clara e sucintamente, 

mas sem comentários, uma série de simples 

acontecimentos domésticos. Devido a suas 

consequências, tais acontecimentos me 

aterrorizaram, torturaram e destruíram.” 
(POE, Edgar Allan. O Gato Preto. Histórias 

Extraordinárias. 2010. p. 49.) 



 

RESUMO 

 

Tendo em vista a multiplicidade de linguagens e mídias presentes nos textos 

contemporâneos, o trabalho com os gêneros digitais caracteriza-se essencial para o 

ensino de leitura e escrita. Os meios virtuais já estão presentes em várias atividades 

cotidianas que requerem o uso da língua. Isso mostra que o mundo globalizado traz 

novas exigências de letramento e diversas práticas de leitura. Considerando essa 

perspectiva, propomos trabalhar os multiletramentos presentes nos novos textos a 

partir dos pressupostos enunciativos discursivos bakhtinianos. Para isso, optamos 

por constituir como objeto de investigação/intervenção o miniconto de terror, gênero 

discursivo multimodal, por se tratar de um enunciado multissemiótico de circulação 

digital/virtual. Nesse contexto, o presente trabalho teve o objetivo de compreender 

como o ensino do gênero discursivo miniconto de terror pode contribuir para o 

desenvolvimento dos saberes relacionados à leitura e de produção textual exigidos 

pelos multiletramentos, através da execução de uma Sequência Didática, em sala de 

aula, especificamente para duas turmas do Ensino Fundamental, 7º e 8º anos, de 

escola pública. A pesquisa se fundamentou na teoria de Bakhtin e o Círculo (2009, 

2011) sobre gêneros numa perspectiva dialógica e na proposta de Dolz e Schneuwly 

(2004) para o ensino de texto por meio de Sequências Didáticas. Recorremos, 

ainda, aos preceitos dos multiletramentos enfocados em Rojo (2012, 2013). A 

metodologia utilizada assentou-se numa abordagem qualitativa dos dados. 

Consideramos na análise dos minicontos produzidos pelos alunos o hibridismo 

próprio dos multiletramentos, as características discursivas tais como composição, 

estilo e conteúdo temático, bem como as relações de dialogicidade presentes 

nesses enunciados. Ao final da pesquisa, percebemos que a nossa intervenção 

contribuiu para a ampliação dos saberes dos sujeitos envolvidos relacionados à 

leitura e produção de gênero multimodal.  

 

 

Palavras-chave: multiletramentos; ensino de leitura e de escrita; gênero discursivo 

multimodal; miniconto de terror; sequência didática.  

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Given the multiplicity of languages and media present in contemporary texts, the 

work with digital genres characterizes itself as essential for teaching, reading and 

writing. Virtual media is already present in many dayly activities that require the use 

of language. This shows that the globalized world brings new demands of literacy 

and various reading practices. Given this perspective, we propose to work the 

multiliteracies present in the new texts from the enunciative discourse Bakhtinian 

assumptions. For this, we chose to be as the object of research / intervention, the 

horror flash fiction multimodal discursive genre, because it is a multissemiótico digital 

statement of virtual circulation. In this context, this study aimed to understand how 

the teaching of this kind can contribute to the development of knowledge related to 

reading and text production, required by multiliteracies, by performing a Didactic 

Sequence in the classroom, specifically for two classes of elementary school, 7th and 

8th grades of public school. The research was based on Bakhtin's theory and the 

Circle (2009, 2011) on gender perspective in a dialogic and the proposed Dolz and 

Schneuwly (2004) for the text of teaching through sequences Teaching. We also use 

the precepts of multiliteracies focused on Rojo (2012, 2013). The methodology used 

was based on a qualitative approach. We consider the analysis of minicontos 

produced by students, it's own hibridism of multiliteracies, the discursive 

characteristics such as composition, style and subject content, in addition to relations 

dialogicity present in these statements. At the end of the study, we realized that our 

intervention contributed to the expansion of knowledge of the subjects involved 

related to reading and multimodal genre production.  

 

 

Keywords: multiliteracies; reading and writing education; multimodal speech genre; 

horror flash fiction, didactic sequence. 

 

 

 

 
 
 

 



 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

 

Quadro 1 - Esquema com módulos didáticos da SD ................................................ 57 

Quadro 2 - Esquema com ações da SD para o ensino do gênero miniconto de terror
 .................................................................................................................................. 63 

Quadro 3 - Refacção dos primeiros minicontos produzidos pelos alunos ....... 88Erro! 
Indicador não definido. 

Quadro 4 - Chat entre escritor e alunos ................................................................... 91 

Figura 1 - Miniconto ilustrado ................................................................................... 46 

Figura 2 - Miniconto em vídeo .................................................................................. 46 

Figura 3 - Ilustração da lenda urbana A Casa Mal-Assombrada .............................. 71 

Figura 4 - Apresentação do conto de terror O Gato Preto ........................................ 76 

Figura 5 - Story Board de conto de terror feita pelos alunos da Escola Tiradentes .. 80 

Figura 6 - Apresentação dos vídeos com versões minimizadas do conto O Gato 
Preto .......................................................................................................................... 88 

Figura 7 - Tela do tutorial apresentado na 1ª oficina de vídeo ................................. 94 

Figura 8 - Criação de imagens na 2ª oficina de vídeo .............................................. 95 

Figura 9 - Seleção de recursos linguísticos para a produção do miniconto em vídeo
 .................................................................................................................................. 97 

Figura 10 - 3ª oficina para a edição final do vídeo .................................................... 98 

Figura 11 - Produção dos cartazes de divulgação do Festival de Minicontos ........ 100 

Figura 12 - Apresentação do 1º Festival de Minicontos Terror na escola............... 101 

Figura 13 - Imagem 1 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 103 

Figura 14 - Imagem 2 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 104 

Figura 15 - Imagem 3 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 105 

Figura 16 - Imagem 4 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 106 

Figura 17 - Imagem 5 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 106 

Figura 18 - Sequência de imagens do miniconto "O Fim..." ................................... 107 

Figura 19 - Imagem 6 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 108 



 

Figura 20 - Imagem 7 do miniconto "O Fim..." ........................................................ 111 

Figura 21 - Imagem 1 do miniconto "A Morte" ........................................................ 112 

Figura 22 - Imagem 2 do miniconto "A Morte" ........................................................ 114 

Figura 23 - Imagem 3 do miniconto "A Morte" ........................................................ 116 

Figura 24 - Imagem 4 do miniconto "A Morte" ........................................................ 117 

Figura 25 - Imagem 1 do miniconto "O Gato Maldito" ............................................ 118 

Figura 26 - Imagem 2 do miniconto "O Gato Maldito" ............................................ 118 

Figura 27 - Sequência de imagens do miniconto "O Gato Maldito" ........................ 119 

Figura 28 - Imagem 3 do miniconto "O Gato Maldito" ............................................ 120 

Figura 29 - Imagem 4 do miniconto "O Gato Maldito" ............................................ 122 

Figura 30 - Imagem 1 do miniconto "A Maldição" ................................................... 124 

Figura 31 - Sequência 1 de imagens do miniconto "A Maldição" ........................... 126 

Figura 32 - Sequência 2 de imagens do miniconto "A Maldição" ........................... 127 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LISTA DE SIGLAS 

 
 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

GNL – Grupo de Nova Londres 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa 

SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

SD – Sequência Didática 

TICS – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

SIGEDUC– Sistema Integrado de Gestão da Educação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 16 

2 MULTILETRAMENTOS E ENSINO ....................................................................... 20 

3 REFERENCIAL TEÓRICO: ................................................................................... 25 

3.1 CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM ...................................................................... 25 

3.2 CONCEPÇÃO DE LEITURA E DE ESCRITA .................................................. 29 

3.3 GÊNERO DISCURSIVO NUMA PERSPECTIVA DIALÓGICA ........................ 34 

3.4 MINICONTO: UM GÊNERO DISCURSIVO MULTIMODAL ............................. 43 

3.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA ........... 47 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................... 50 

4.1 CONTEXTUALIZANDO:................................................................................... 50 

4.2 ONDE E QUEM: O AMBIENTE E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA 
PESQUISA ............................................................................................................. 52 

a. A Escola Estadual Mascarenhas Homem .......................................................... 54 

b. A Escola Estadual Tiradentes ............................................................................ 55 

4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A PRODUÇÃO DE MINICONTOS DE 
TERROR: ............................................................................................................... 55 

4.4 O TEMA TERROR: (RE)CRIANDO HISTÓRIAS ............................................. 60 

4.5 BLOG: UM DESIGN DISPONÍVEL PARA O GÊNERO MINICONTO .............. 61 

4.6 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UM PLANO DE AÇÃO ................ 62 

5 RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA ANÁLISE DA INTERVENÇÃO ..................... 66 

5.1 A PRIMEIRA APLICAÇÃO: .............................................................................. 67 

5.1.1 Módulo de Leitura: ........................................................................................ 67 

a. Introdução ao tema terror fantástico: ................................................................. 67 

b. Conto de terror: um gênero para entender outro................................................ 74 

5.2 A SEGUNDA APLICAÇÃO:.............................................................................. 78 



 

5.2.1 Módulo de Leitura: ........................................................................................ 78 

a) Introdução ao tema terror fantástico: ................................................................. 78 

b. Conto de terror: um gênero para entender outro................................................ 80 

c. Enfim, o gênero miniconto .................................................................................. 81 

5.2.2 Módulo de Escrita ......................................................................................... 85 

a. Um desafio, um miniconto .................................................................................. 86 

b. Escrita do miniconto de terror: uma produção responsiva ................................. 89 

5.2.3 MÓDULO DE DIVULGAÇÃO: ....................................................................... 99 

5.3 QUANDO O MENOS É MAIS: ANÁLISE DOS MINICONTOS ....................... 101 

5.3.1 Histórias que a gente ouviu: análise do miniconto O Fim... ........................ 102 

5.3.2 Histórias que a gente ouviu: análise do miniconto A Morte ......................... 112 

5.3.3 Releituras de um clássico: análise do miniconto O Gato Maldito ................ 117 

5.3.4 Releituras de um clássico: análise do miniconto A Maldição ...................... 124 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 130 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 134 

APÊNDICE .............................................................................................................. 137 

ANEXO ................................................................................................................... 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

16 

 

(RE)CRIANDO (MINI)CONTOS DE TERROR: 

Uma experiência de ensino de leitura e escrita de gênero multimodal 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a multiplicidade de linguagens e mídias presentes nos textos 

contemporâneos, o trabalho com os gêneros digitais caracteriza-se essencial para o 

ensino de língua materna na escola. Os meios virtuais já estão presentes em várias 

atividades cotidianas: pesquisas, compras, comunicações em bate-papos, e-mails, 

páginas pessoais e serviços variados que requerem o uso da língua. Isso mostra 

que o mundo globalizado traz novas exigências de letramento e diversas práticas de 

leitura.  

Podemos ver essa “nova” realidade também nas escolas, em que os alunos, 

em sua maioria, se mostram conectados com a internet através, principalmente, dos 

aparelhos de celular. Os interesses são múltiplos, mas predomina a busca por redes 

sociais de relacionamento (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp etc.), sites de 

pesquisa e por entretenimento em músicas, jogos, imagens e vídeos. Dessa forma, 

a escola precisa se adequar a essa necessidade, ou seja, trabalhar com os gêneros 

discursivos digitais, já que estes constituem leitura constante no cotidiano dos 

indivíduos contemporâneos.  

Preparar o aluno para não só ler a literatura eletrônica1, mas também 

compreendê-la, avaliá-la criticamente e saber produzi-la é uma exigência da 

comunicação moderna. Por conseguinte, isso deve multiplicar as práticas e textos 

que circulam nas escolas, haja vista que o letramento escolar atual ainda está 

voltado predominantemente para o ensino de textos escolares e, em menor 

ocorrência, para os gêneros literários, jornalísticos, e publicitários, sendo 

                                                             
1
 A literatura eletrônica é definida como o acervo de textos literários que circula especificamente na 

mídia digital, impossível de ser publicado em papel, pois utiliza ferramentas próprias das novas 
tecnologias, como animações, multimídia, hipertexto e construção colaborativa. Disponível em:  
http://www.literaturadigital.com.br/?pg=25018#1 (acessado em 27 de Nov. 2015). No mesmo sentido, 
Carvalho (2010) define literatura eletrônica como obra com um aspecto literário importante que 
aproveita as capacidades e contextos fornecidos por um computador independente ou em rede.  
Além de ser produzido no contexto digital, esse tipo de literatura precisa também ser movido pelos 
motores da cultura contemporânea, como filmes, jogos de computador, artes digitais, desenho 
gráfico, animações e cultura visual eletrônica. 

http://www.literaturadigital.com.br/?pg=25018#1
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insuficientes para contemplar as necessidades linguísticas atuais. Por isso, a 

ampliação e a democratização das práticas e eventos de letramento que circulam na 

escola são tão necessárias.  

Esses novos textos que circulam apresentam uma multiplicidade de 

linguagens  ou semioses e, por conseguinte demandam capacidades de 

compreensão e produção de cada uma delas para constituir significação.  Daí a 

importância da escola desenvolver projetos pedagógicos que visem outorgar essas 

capacidades ao seu alunado. Sobre isso, Rojo (2013) fala ainda que a escola 

precisa considerar os novos letramentos consequentes dos avanços tecnológicos 

buscando no espaço virtual um ambiente de encontro, de maneira crítica, com as 

múltiplas identidades. 

Para isso, a escola deve criar estratégias que contemplem em suas práticas 

de ensino e aprendizagem os multiletramentos, respondendo às exigências 

multifacetadas do mundo globalizado. Haja vista que o desenvolvimento das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – contribuiu para o advento de 

novos enunciados e, portanto, novos gêneros discursivos, ratificando o pensamento 

de Bakhtin (2011, p. 267) sobre a heterogeneidade discursiva e sua relação histórica 

social, acompanhando as mudanças sociais e culturais. 

Assim, considerando essa perspectiva, propomos trabalhar os 

multiletramentos presentes nos novos textos a partir dos pressupostos enunciativos 

discursivos de Bakhtin e do Círculo (2011) sobre gêneros, numa perspectiva 

dialógica, segundo a qual todo discurso responde a outro, confirmando-o ou 

refutando-o. Pois percebemos como imprescindível o contato do aluno com os mais 

variados gêneros discursivos para ampliar a sua competência discursiva em relação 

à leitura e escrita de textos com múltiplas linguagens. 

Nesse sentido, optamos como objeto de pesquisa o gênero miniconto, no 

formato em vídeo, por se tratar de um texto multissemiótico de circulação 

digital/virtual que atende às características dos novos gêneros resultantes do 

crescimento das TICs.  

Logo, este trabalho visa, através da execução de uma Sequência Didática, 

em sala de aula, para duas turmas do Ensino Fundamental, 7º e 8º anos, das 

Escolas Estaduais Mascarenhas Homem e Tiradentes, situadas no município de 

Natal/RN, responder à seguinte questão relativa ao ensino de leitura e escrita de 

texto digital: 
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 Como o ensino do gênero discursivo miniconto de terror pode 

contribuir para o desenvolvimento dos saberes relacionados à leitura e de 

produção textual exigidos pelos multiletramentos?   

A relevância de se obter respostas para a questão desta pesquisa se justifica 

pelo fato de ela pretender mostrar como o professor de Língua Portuguesa pode 

inserir o ensino de um gênero digital nas práticas de leitura e escrita desenvolvidas 

na escola, buscando um meio de adequar-se, portanto, à realidade 

linguístico/discursiva dos alunos e da contemporaneidade. 

No intuito de responder à questão que norteou a nossa proposta, este projeto 

teve como objetivo geral: 

 Compreender como o ensino do gênero discursivo miniconto de 

terror pode contribuir para o desenvolvimento dos saberes relacionados à 

leitura e de produção textual exigidos pelos multiletramentos. 

Como nosso trabalho almejou que os alunos compreendessem as 

multissemioses do gênero miniconto e sua relação dialógica, enquanto releitura de 

contos de terror, executamos um projeto didático que procurou responder também 

aos seguintes questionamentos:  

 

I) Como ensinar o gênero miniconto na escola de Ensino Fundamental? 

II) Como propiciar ao aluno do Ensino Fundamental a análise das 

múltiplas linguagens presentes no gênero miniconto? 

III) Como identificar o gênero miniconto como acervo da literatura 

eletrônica? 

 

Para responder a essas questões, consideramos os seguintes objetivos: 

específicos: 

 

I) Elaborar uma sequência didática para a leitura e produção escrita do 

gênero miniconto, a partir de pressupostos enunciativo-discursivos e 

dos multiletramentos. 
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II) Ampliar a competência leitora dos alunos em relação às múltiplas 

linguagens presentes no gênero miniconto. 

III) Reconhecer o miniconto como um gênero digital que circula em 

suportes virtuais, compondo acervo da literatura eletrônica. 

 

Essas reflexões estão em conformidade com os preceitos da área de 

Linguagens e Letramentos e justificam a nossa escolha por uma pesquisa cuja 

abordagem metodológica seja qualitativa.  

A seguir, fazemos, no capítulo dois, uma síntese de alguns estudos feitos por 

Rojo (2012, 2013) sobre os multiletramentos presentes nos textos contemporâneos. 

No capítulo três, falamos sobre as teorias que basearam nosso trabalho e 

apresentamos as concepções de linguagem, leitura, escrita e texto adotadas, bem 

como os pressupostos bakhtinianos que nos orientaram. Ainda nesse capítulo, 

falamos sobre o gênero discursivo miniconto, objeto da pesquisa, e sobre o ensino 

de leitura e escrita através de Sequência Didática (SD). Em seguida, no capítulo 

quatro, descrevemos os nossos procedimentos metodológicos e detalhamos as 

ações da nossa Sequência Didática. No cinco, fazemos um relato analítico da nossa 

experiência de ensino apresentando a aplicação da SD em campo, assim como os 

dados obtidos e sua análise. Por fim, no último capítulo, expomos nossas 

considerações finais a respeito do trabalho desenvolvido. 
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2 MULTILETRAMENTOS E ENSINO 

 

 

 A contemporaneidade produziu, na escola, novas necessidades de 

aprendizagem relacionadas às multiplicidades de linguagens e mídias presentes em 

diversos discursos, bem como à intensificação da pluralidade cultural da nossa 

sociedade. Para dar conta dessas necessidades, Roxane Rojo, em seu trabalho 

intitulado Multiletramentos na Escola (2012), propõe uma pedagogia voltada para os 

multiletramentos, os quais se intensificaram devido à massificação de equipamentos 

multimidiáticos, tais como computadores, celulares, TVs e do uso da internet, 

artefatos, hoje, comum no cotidiano de todas as classes da sociedade. 

Rojo defende que explorar o ensino e a aprendizagem de discursos sob a 

perspectiva dos multiletramentos é uma real necessidade da escola, tendo em vista 

que a leitura e a produção de textos multimidiáticos já fazem parte do cotidiano do 

nosso alunado nos meios digitais. A autora buscou no Grupo de Nova Londres 

(GNL, 1996)2, formado por pesquisadores dos letramentos, a fundamentação para 

uma pedagogia dos multiletramentos focada na necessidade de a escola contemplar 

em seu currículo as recentes exigências, de leitura e escrita, que surgiram 

principalmente com o desenvolvimento das TICs e da pluralidade cultural presente 

na sociedade globalizada.  

Na Pedagogia dos multiletramentos é afirmada a necessidade de a escola 

considerar o ensino da leitura e escrita de textos multimodais fortalecidos pela 

globalização, visto que os indivíduos já lidam com novos mecanismos de escrita – 

com novas ferramentas de acesso à comunicação e à informação e de agência 

social – e, consequentemente, novos letramentos. Disso resulta o nome 

multiletramentos, significando a multiculturalidade da sociedade e a 

multimodalidade3 dos textos. 

                                                             
2 O Grupo de Nova Londres – GNL – trata-se de um grupo pioneiro de pesquisadores que reunidos 
em Nova Londres, Connecticut (EUA), em 1996, publicaram o manifesto “Uma Pedagogia dos 
Multiletramentos – desenhando futuros sociais”, no qual discutiram a necessidade da escola trabalhar 
os novos letramentos presentes na contemporaneidade (ROJO, 2012). 
3 O conceito de multimodalidade é intrínseco ao de multiletramentos, uma vez que a multimodalidade 
refere-se às mais distintas formas e modos de representação utilizados na construção linguística de 
uma dada mensagem, tais como palavras, imagens, cores, formatos, marcas/traços tipográficos, 
disposição da grafia, gestos, etc. A multimodalidade envolve, portanto, a combinação de duas ou 
mais modalidades de linguagem (escrita, oral, imagética) em um texto. Podemos citar o vídeo como 
exemplo de multimodalidade, pois ele integra vários recursos para a construção de sentidos – 
imagens, sons, movimentos, linguagem verbal etc. – configurando-se como um texto multimodal. 
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Nessa perspectiva, os multiletramentos não são apenas letramentos 

múltiplos, no sentido de representar as várias práticas letradas na sociedade de um 

modo geral, mas assinalam dois tipos de multiplicidade presentes nas sociedades 

contemporâneas e urbanas: as múltiplas culturas das populações e as múltiplas 

semioses que constituem os textos, através dos quais ela se comunica (ROJO, 

2012). Deste modo, os multiletramentos significam diversidade de cultura e de 

linguagens, haja vista a variedade de produção e de circulação dos textos e a 

pluralidade de linguagens que os compõem. São híbridos de linguagens, mídias e 

culturas, são interativos e colaborativos e, além disso, transgridem as relações de 

poder e de propriedade das ferramentas, das ideias e dos textos. 

Essa multiplicidade cultural não diz respeito à dicotomia culto e inculto, mas 

sugere as diversas produções culturais presentes na sociedade – independente de 

classes ou categorização – que se caracterizam por um processo de opção pessoal 

e política, bem como de hibridização de produções de coleções diferentes. Citando 

García Canclini (2008), Rojo (2012, p.16) assinala que a produção cultural 

contemporânea “se caracteriza por um processo de desterritorialização, de 

descoleção e de hibridização que permite que cada pessoa possa fazer sua própria 

coleção, sobretudo a partir das novas tecnologias”. O termo coleção, aqui, se refere 

aos novos gêneros do discurso valorizados pela juventude contemporânea, tais 

como fanfics, mashups, animes, stop motions, vídeos, videoclipes, fanclips, 

animações, que circulam em diversos suportes digitais/virtuais. 

Quanto à multiplicidade semiótica de constituição dos textos, ela corresponde 

às múltiplas linguagens, modos ou semioses presentes nos gêneros em circulação 

social, tantos nos impressos como nos digitais. São imagens estáticas ou em 

movimento, linguagem verbal escrita ou oral, arranjos de diagramação, cores e sons 

que dão novos significados aos textos. Significados que requerem o domínio de 

competências de leitura e escrita em conformidade com as modalidades e semioses 

utilizadas nos gêneros contemporâneos, ou seja, dos multiletramentos. Nisso, 

consiste, fundamentalmente, a necessidade de deslocamento das práticas escolares 

canônicas para práticas que ampliem as capacidades de compreensão das várias 

semioses presentes na literatura digital.  

Nesse tipo de literatura o seu aspecto multimidiático, ou seja, a presença de 

diversas mídias num texto (imagens estáticas ou em movimento e sons) e que 
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combinadas apresentam também possibilidades várias de significação, propicia a 

democratização da autoria dos gêneros: 

 

é importante notar que não é apenas o uso da hipermídia que as novas 

tecnologias tornam mais fácil, mas sua autoria. Hoje, qualquer um edita um 

áudio ou um vídeo em casa, produz animações de boa qualidade, constrói 

objetos e ambientes tridimensionais, combinados com textos e imagens 

paradas, adiciona música e voz e produz trabalhos muito além do que 

qualquer editora ou estúdio de cinema poderia fazer até alguns anos atrás. 

(LEMKE, 2010: s.p., apud ROJO, 2012, p. 20). 

 

E para atender a esse sujeito autor é que se requer os multiletramentos, com 

suas novas práticas de produção e suas novas ferramentas, como áudio, vídeo, 

diagramação, tratamento e edição de imagem. 

O ensino de leitura e escrita nas escolas ainda não reflete o atendimento a 

essa necessidade de aprendizagem dos alunos, internautas, que têm a leitura 

eletrônica como hábito cotidiano e cultural. Por conseguinte, é imperativo que a 

escola se adeque às práticas linguísticas do mundo digitalizado, as quais têm 

gerado mudanças nos modos de ler e escrever. 

Outro aspecto interessante desses novos textos e dos multiletramentos é que, 

pelo fato de serem interativos em vários níveis – interface, ferramentas, redes 

sociais – admitem a interação dos usuários com vários interlocutores. Isso quer dizer 

que a mídia digital, por sua natureza interativa, é dependente das ações dos sujeitos 

usuários e não somente de sujeitos espectadores, como nas outras mídias (TV, 

rádio, imprensa), nas quais se percebe um controle das informações e da 

comunicação. As mídias digitais são altamente interativas, o que pode ser facilmente 

constatado nas redes sociais nas trocas de postagens, e-mails, comentários e 

mensagens de textos entre os usuários. 

E, devido a isso, a mídia digital assumiu um caráter também colaborativo, ou 

seja, o sujeito além de interagir participa ativamente da produção textual como um 

colaborador. Isso permitiu a contravenção das relações de poder preestabelecidas, 

já que diminui, de acordo com Rojo (2012), o controle unidirecional da comunicação 

e da informação – ou seja, da produção cultural – e do domínio das ideias, 

discursos, imagens, sons, os quais constituem bens culturais imateriais.  
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 Nessa perspectiva, os textos híbridos funcionam nas nuvens, ou seja, em 

“um conjunto visível de bits e bytes que se encontram em suspensão na atmosfera 

da web e que, acessados, aparecem para nós como textos, imagens, vídeos, 

trabalhos colaborativos” (ROJO, 2011, p. 26). Deste modo, os textos estão numa 

rede virtual podendo ser acessados de qualquer lugar e dispositivo, dispensando, 

dessa forma, a propriedade das máquinas. Por exemplo, se publicarmos um texto 

em vídeo numa página virtual, ele poderá ser acessado por várias outras pessoas de 

qualquer computador conectado à rede, reforçando ainda mais o caráter 

democrático da comunicação na internet. 

Todos esses fatores mencionados reforçam a necessidade de uma pedagogia 

dos multiletramentos, para atender um público (nossos alunos) que lida 

constantemente com os novos dispositivos tecnológicos e as novas ferramentas. Por 

conseguinte, exigem uma mudança nas formas institucionais de ensino e 

aprendizagem, para aquilo que os alunos carecem saber e que pode ter utilidade 

também fora das escolas.  

Para tanto, algumas ações pedagógicas foram sugeridas pelo GNL com o fim 

de angariar o sucesso do ensino-aprendizagem proposto, são elas: “prática situada, 

instrução aberta, enquadramento crítico e prática transformada” (ROJO, 2011, p. 

29). Rojo explicita como se dá cada uma dessas ações, justificando a ligação delas 

com a pluralidade cultural e a diversidade de linguagens inerentes ao conceito de 

multiletramentos: 

 

Prática situada tem um significado particular bem específico, que remete a 

um projeto didático de imersão em práticas que fazem parte das culturas do 

alunado e nos gêneros e designs disponíveis para essas práticas, 

relacionando-as com outras, de outros espaços culturais (públicos, de 

trabalho, de outras esferas e contextos). Sobre essas se exerceria então 

uma instrução aberta, ou seja, uma análise sistemática e consciente dessas 

práticas vivenciadas e desses gêneros e designs familiares ao alunado e de 

seus processos de produção e de recepção. Nesse momento é que se dá a 

introdução do que chamamos de critérios de análise crítica, ou seja, de uma 

metalinguagem e dos conceitos requeridos pela tarefa analítica e crítica dos 

diferentes modos de significação e das diferentes “coleções culturais” e 
seus valores. Tudo isso se dá a partir de um enquadramento dos 

letramentos críticos que buscam interpretar os contextos sociais e culturais 

de circulação e produção desses designs e enunciados. Tudo isso visando, 
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como instância última, à produção de uma prática transformada, seja de 

recepção ou de produção/distribuição (redesign) (ROJO, 2012, p.30). 

 

 Para isso, a autora propõe o trabalho de ensino de textos digitais à luz da 

teoria do discurso de Bakhtin (2011). Haja vista que o desenvolvimento tecnológico 

propiciou também o surgimento de novos textos, os digitais e, portanto, novos 

discursos. Mais uma vez se reforça a importância de a escola contemplar essa 

necessidade contemporânea, ou seja, preparar o aluno para uma leitura e escrita 

crítica dos gêneros emergentes ausentes na cultura de ensino-aprendizagem de 

textos. 

Por conseguinte, o estudo de Rojo (2012) torna-se pertinente para a nossa 

pesquisa, visto que suas reflexões revelam que é necessário buscar estratégias e 

atividades nas quais as práticas de leitura e escrita conduzidas na escola se 

efetivem significantemente e desenvolvam, no aluno, competências linguísticas 

exigidas na contemporaneidade capazes de fazê-lo inferir as múltiplas leituras 

presentes nos textos multimodais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO:  

 

 

Para esta pesquisa recorremos fundamentalmente aos pressupostos teóricos 

de Bakhtin e o Círculo (2009, 2011), por entender que suas concepções de sujeito, 

enunciado, gênero discursivo e dialogismo são condizentes com nossa proposta de 

trabalho e objetivos. Ainda neste capítulo, embasamos a metodologia usada no 

projeto pedagógico elaborado para a coleta de dados – a saber a Sequência 

Didática como estratégia de ensino de texto na escola, proposta por Dolz e 

Schneuwly (2004) – e o gênero discursivo miniconto, objeto da pesquisa. 

 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE LINGUAGEM 

 

 

Fundamentamo-nos na concepção de linguagem preconizada por Bakhtin e o 

Círculo (2009), ou seja, de linguagem como uma forma de interação entre sujeitos. 

Tal perspectiva entende que a língua existe em função do uso que os interlocutores 

do diálogo fazem dela nas diversas situações concretas de comunicação, 

contrapondo a ideia de língua como um sistema acabado, imutável e de formas 

normativas. O autor entende que na realização de um ato de linguagem o mais 

relevante não é o aspecto da forma linguística – sempre idêntico nas diversas 

situações de fala – mas antes os aspectos que fazem com que ela figure signos 

linguísticos em determinado contexto, numa situação discursiva concreta. 

        Segundo esse filósofo da linguagem, há uma relação dialógica entre os sujeitos 

na cadeia da interação verbal. Essa relação consiste na assimilação de vozes 

presentes nos enunciados, ou seja, do “Eu” e do “Tu”, da minha palavra e a do outro 

as quais se cruzam e se ligam estabelecendo uma interação concreta. Em razão 

disso, a palavra para a linguística da enunciação constitui-se em um elo que 

estabelece as relações sociais entre os sujeitos dos discursos:  

 

A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 

interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou 
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não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao 

locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.). 

Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com 

tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado.  (...) Na realidade, 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 

constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se 

sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN, 2009, p. 116-117).  

 

 Nessa ótica, a linguagem se constitui em um constante processo de 

interação, pois a cada novo enunciado construído há uma compreensão 

previamente instituída, há uma articulação dialógica com outras palavras. Geraldi 

(2011) esclarece que nessa perspectiva a linguagem possibilita muito mais que uma 

transmissão de informações entre interlocutores, já que ela é vista como um lugar de 

interação humana. Aceitamos com o mesmo autor citado quando ele diz que por 

meio da linguagem “o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a 

cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo 

compromissos e vínculos que não preexistiam à fala” (2011, p. 41). 

Além disso, as palavras carregam valor ideológico e apreciativo – este último 

denunciado pela entonação dada durante a produção dos enunciados – que 

posicionam os falantes histórica e socialmente em sua expressão, visto que 

dialogam com os valores sociais de uma determinada época. Assim, podemos 

entender o enunciado como um acontecimento, pois ele exige sempre além do 

diálogo com outros enunciados, uma situação histórica e sujeitos sociais definidos.  

Para Bakhtin (2009), é através da enunciação que as relações dialógicas são 

desenvolvidas durante o processo de interação verbal, o qual conecta não só os 

aspectos linguísticos, mas também os sociais. Ademais, o enunciado é sempre 

único e irrepetível, uma vez que é dito em um momento específico constituindo-se, 

dessa forma, em um evento marcado historicamente. Ou seja, mesmo que um 

determinado enunciado concreto seja pronunciado por diferentes sujeitos em 

diferentes épocas e lugares nunca será o mesmo, pois a cena enunciativa e a 



 

27 

 

instância serão diferentes. O que se repete é apenas a palavra enquanto aspecto 

linguístico, já as significações que ela apresenta nas diversas situações não.           

 Isso acontece porque o falante adequa seu discurso (oral ou escrito) à 

situação comunicativa e ao seu interlocutor, interagindo com o meio e com as 

diversas relações estabelecidas nele:  

 

a situação dá forma à enunciação, impondo-lhe esta ressonância em vez 

daquela, por exemplo a exigência ou a solicitação, a afirmação de direitos 

ou a prece pedindo graça, um estilo rebuscado ou simples, a segurança ou 

a timidez, etc. A situação e os participantes mais imediatos determinam a 

forma e o estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais profundos da 

sua estrutura são determinados pelas pressões sociais mais substanciais e 

duráveis a que está submetido o locutor. (BAKHTIN, 2009, p. 118) 

     

Nesse ponto de vista, a linguagem é sociocultural e funciona como um jogo 

de práticas discursivas em que os jogadores, agentes das relações sociais, moldam 

seu discurso ao contexto no qual se inserem: “A língua só tem existência no jogo 

que se joga na sociedade, na interlocução. É no interior de seu funcionamento que 

se pode procurar estabelecer as regras de tal jogo” (GERALDI, 2011, p. 42). Assim, 

a linguagem se concretiza nas relações sociais entre os sujeitos do discurso, como 

num jogo, sob as regras da interação: quem sou, para quem falo, onde estou e que 

posição ocupo quando falo, que compromissos quero manter com meu interlocutor, 

qual meu propósito comunicativo etc.  

Essas regras determinam a composição e o estilo que moldam os enunciados 

produzidos pelos falantes. É importante dizer que estes, na perspectiva bakhtniana, 

são concebidos como sujeitos socialmente constituídos. A própria consciência do 

sujeito falante é fruto da interação com outros sujeitos, dos quais percebe a palavra, 

a entonação e a forma dos enunciados que lhe são dirigidos. Assim, concordamos 

que o sujeito bakhtiniano é social, tal como a linguagem, e possui valores 

ideológicos e culturais arraigados na sociedade da qual é integrante. Portanto, sua 

linguagem (seu discurso) também é um reflexo disso. Destarte, temos um indivíduo 

agente social, que interage e modifica a si e ao mundo a sua volta através da 

linguagem.  

Daí a importância de levar essa concepção para as aulas de língua 

portuguesa, uma vez que não prima por uma linguagem engessada, rígida, 
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monótona, passiva, ou seja, somente como um conjunto de regras gramaticais a ser 

veemente assimilado. Pelo contrário, os sujeitos alunos podem ver a linguagem 

numa perspectiva social altamente interativa, prenha de sentidos, de valores, de 

dialogismos, considerada em seu uso concreto e real nas diversas situações de 

comunicação.  

A adoção da concepção de linguagem como interação é, inclusive, 

recomendação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de língua portuguesa – PCN 

(BRASIL, 1998), quando dizem que a linguagem é “um processo de interlocução que 

se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, 

nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). Deste modo, os 

parâmetros propõem que a escola organize o ensino de língua materna voltado para 

o desenvolvimento dos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos e 

sugerem práticas de leitura e escrita adequadas aos propósitos e demandas sociais. 

Assim, entendem a língua como um sistema de signos específico, histórico e social, 

capazes de possibilitar que os sujeitos signifiquem o mundo e a sociedade em que 

vivem. Destarte, aprender a língua é – além de combinar as palavras em expressões 

complexas – considerar suas significações cultural, social, ideológica e histórica, 

compreendendo, desta forma, os modos pelos quais os indivíduos percebem a si e a 

realidade. 

Sobre isso, Geraldi afirma que a adoção da concepção de linguagem como 

forma de interação pela escola pode implicar “uma postura educacional diferenciada, 

uma vez que situa a linguagem como lugar de constituição de relações sociais, onde 

os falantes se tornam sujeitos.” (2011, p. 41). O mesmo autor ainda esclarece que 

estudar a língua é procurar perceber os compromissos criados através dela e as 

condições que levam os sujeitos a falarem de determinada maneira numa situação 

real de comunicação.  Ademais, o autor nos diz que, nessa perspectiva, o ensino da 

língua privilegia o estudo das relações que se constituem entre os falantes durante a 

interação, ao invés de somente enfocar classificações gramaticais.   

  Casado Alves (2014, p. 14) ressalta que essa concepção de linguagem 

permite que o sujeito questione os discursos dominantes e entenda os matizes 

identitários presentes neles, possibilitando o exercício da cidadania. Isso aponta 

para o fato de que as aulas de Língua Portuguesa em consonância com essa 

concepção podem conferir aos falantes maior possibilidade de participação social, 
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uma vez que oferecem os saberes linguísticos discursivos – necessários para a 

leitura e escrita significativas – exigidos pela vida contemporânea. 

 

 

3.2 CONCEPÇÃO DE LEITURA E DE ESCRITA 

 

 

Consideramos que a leitura, assim como a linguagem, é uma prática social 

que envolve os sujeitos autor e leitor em uma situação de enunciação, conforme a 

teoria do discurso de Bakhtin e o círculo (2009). É nessa interação, autor-leitor-texto, 

que os significados se constituem, durante o processo de leitura, numa relação 

dialógica. Nessa perspectiva, a leitura é tida como um processo de compreensão 

ativa, haja vista permitir que o leitor ao ler confirme, refute, critique ou até adote o 

discurso do outro.  

Sobre isso, Geraldi (2011, p. 91) afirma que “a leitura é um processo de 

interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto”. Esse estudioso da língua 

conceitua, ainda, o ato de ler como a capacidade de atribuir significado ao texto, 

bem como de relacioná-lo a outros enunciados reconhecendo o tipo de leitura 

pressuposta pelo seu autor. Por consequência, o leitor, “dono da própria vontade, 

decide entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não 

prevista” (LAJOLO (1982), apud GERALDI, 2011, p. 91).  Como se vê, no processo 

de leitura, o sujeito leitor não é apenas um decodificador de signos linguísticos ou 

um intérprete das significações almejadas pelo autor do texto, mas é um sujeito 

crítico que se posiciona e que responde ativamente ao enunciado lido. Logo, o leitor, 

nesse contexto, não é um ser passivo, mas sim um agente que interage com o autor 

e o texto em busca de significações. 

Freire (1989, p. 9) confirma isso ao dizer que o ato de ler “não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa 

e se alonga na inteligência do mundo”. Esse autor observa que a compreensão 

angariada por uma leitura crítica implica a consideração das relações existentes 

entre texto e contexto (FREIRE, 1989). Disso resulta que o processo de leitura 

envolve também a leitura do mundo do leitor, de elementos extralinguísticos que 

antecedem a leitura das palavras.  
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Para Solé (1998), a leitura também é um processo de interação entre o leitor 

e o texto. A autora explica que esse processo envolve a presença de um leitor ativo 

que processa e examina o texto e que sempre deve existir um objetivo para guiar a 

essa leitura, ou seja, o indivíduo deve ler para alcançar uma determinada finalidade. 

Nesse sentido, o leitor busca atender ao motivo da sua leitura, por exemplo, obter 

uma informação, sentir prazer (leitura deleite), responder a algo, seguir instruções, 

aplicar a informação lida na elaboração de um trabalho etc. Essa alegação permite o 

entendimento de que a interpretação do texto lido também vai estar atrelada ao 

objetivo que levou o sujeito a ler determinado texto, devendo, portanto, ser 

considerada no processo de leitura.  

Todas essas considerações em torno do que seja a leitura culminam para o 

entendimento de que ela constitui um ato interativo e, por isso, dialógico, conforme a 

concepção enunciativa de Bakhtin (2009). Nessa perspectiva, a compreensão 

funciona como um processo que relaciona o sujeito leitor às experiências sociais, 

históricas e culturais que o constitui. Esse sujeito, no processo de leitura, atribui 

significação ao texto lido através da interação com ele e o seu autor, realizando uma 

atividade dialógica e ativamente responsiva. Ou seja: na leitura, leitor, autor e texto 

se relacionam no processo de construção de sentidos. 

Isso quer dizer que os significados possíveis de um texto dependem ainda da 

percepção do leitor e não somente do que o autor quis dizer. Solé (1998) defende 

que o leitor também é responsável pela construção do significado do texto que, por 

sua vez, não é idêntico ao significado que o autor quis lhe dar. Por conseguinte, 

esse significado se constitui na relação entre o texto e os conhecimentos prévios do 

leitor, bem como os objetivos que o levaram a ler determinado texto, contrapondo, 

assim, a ideia de leitura como mera decodificação. A autora ainda observa que a 

leitura como processo de interação sempre envolve a compreensão do texto escrito:  

 

a leitura é um processo mediante o qual se compreende a linguagem 

escrita. Nesta compreensão intervêm tanto o texto, sua forma e conteúdo, 

como o leitor, suas expectativas e conhecimentos prévios. Para ler 

necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as habilidades de 

decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, ideias e experiências 

prévias; precisamos nos envolver em um processo de previsão e inferência 

contínua, que se apoia na informação proporcionada pelo texto e na nossa 
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própria bagagem, em um processo que permita encontrar evidência ou 

rejeitar as previsões e inferências antes mencionadas (SOLÉ, 1998, p. 23). 

 

A respeito disso, Geraldi (2011, p. 108) nos diz que: 

 

A multiplicidade de leitura que um mesmo texto pode ter não nos parece 

resultado do próprio texto em si, produzido em condições específicas, mas 

sim resultado dos múltiplos sentidos que se produzem nas diferentes 

condições de produção de leitura. Em cada leitura mudadas as condições 

de sua produção, temos novas leituras e novos sentidos por elas 

produzidos. Assim, ainda que o interlocutor-leitor seja o mesmo, mudado os 

objetivos de sua leitura, estarão alteradas as condições de produção e, 

portanto, o processo.  

 

Essas afirmações corroboram para o entendimento de que a leitura não se 

limita a decifrar códigos linguísticos. Nesse ponto de vista, ela não se pauta no 

estudo isolado da oração, mas antes considera o contexto dos enunciados 

revelando ainda sua estreita relação com o leitor.  Este, por sua vez, desempenha 

importante papel também no processo de produção dos enunciados, uma vez que o 

sujeito autor, ao produzi-los, considera o seu interlocutor-leitor, moldando seu 

discurso a ele, comprovando o caráter de interlocução existente na escrita/leitura de 

texto.   

O dialogismo presente no processo de leitura se configura na alternância dos 

sujeitos leitor e autor, na influência da resposta pressuposta e no diálogo com 

enunciados anteriores. Esses são aspectos que precisam ser considerados durante 

o ato de ler, a fim de que realmente haja a compreensão do texto e este não caia 

num entendimento superficial, incompleto e limitado à decodificação.  

Portanto, a leitura aceita como atividade discursiva concebe um leitor crítico, 

ativamente responsivo diante do que lê. Quando os leitores assumem essa 

perspectiva de leitura deixam de ser passivos, uma vez que participam da 

construção da significação do texto ao emitirem suas considerações sobre ele. 

Desta forma, a compreensão é estabelecida na relação de responsividade e no 

caráter dialógico da leitura, que implica a consideração do diálogo entre autor, leitor 

e texto. Isso é possível porque o leitor faz associações com leituras anteriores e 
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pode ainda usar as informações apreendidas na leitura atual no reconhecimento e 

elaboração de outros enunciados.  

Assim, o enunciado deve ser considerado (e aqui podemos dizer lido) como 

um todo, ou seja, relacionado ao seu contexto (quem o produziu, quem o lerá, em 

que situação de comunicação ele foi produzido, que marcas ideológicas, culturais e 

sociais ele traz do seu autor, que relação ele mantém com outros enunciados etc.). 

Disso resulta que uma leitura significativa deve sim contemplar as relações 

instituídas entre o texto, autor e leitor.  

Tal perspectiva é, inclusive, proposta pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN para o ensino de Língua Portuguesa, segundo os quais:  

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a 

linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 

letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 

possível proficiência. (...) O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas, 

identificando, a partir do que está escrito, elementos implícitos, 

estabelecendo relações entre o texto e seus conhecimentos prévios ou 

entre o texto e outros textos já lidos. (...) Além disso, se os sentidos 

construídos são resultados da articulação entre as informações do texto e 

os conhecimentos ativados pelo leitor no processo de leitura, o texto não 

está pronto quando escrito: o modo de ler também é um modo de produzir 

sentidos (...). (BRASIL, 1998, p. 69-70). 

 

Embora a recomendação de práticas de leitura voltadas para uma concepção 

discursiva de linguagem e suas implicações esteja presente nos PCN, o ato de ler 

limitado à decodificação ainda está presente nas salas de aula, o que pode ser 

comprovado pelos resultados negativos dos exames de desempenho dos alunos, 

como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – Saeb, o Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem, e no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – Ideb. Por conseguinte, o ensino de leitura pautado na responsabilidade de 

formar um leitor competente – que saiba selecionar os textos, entre os tantos que 

circulam na sociedade, condizentes com as suas necessidades e estabelecer 

estratégias de leitura apropriadas para abordá-los – como propõem os PCN 
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(BRASIL, 1998), exige práticas que objetivem a leitura como um processo de 

interação entre leitor, autor e texto.   

Solé (1998), visando esse leitor proficiente, sugere que o professor de língua 

portuguesa trabalhe a leitura pautada em objetivos, por exemplo: ler para obter 

informações precisas ou gerais, para seguir instruções, para aprender, para 

comunicar um texto a um auditório, para praticar em voz alta, para a verificação do 

que se compreendeu. Geraldi (2011) também sugere que o ensino de leitura seja 

feito de forma que o aluno cumpra determinados objetivos, tais como: buscar 

informações, estudar o texto, ler por pretexto ou para a fruição.  

Todas essas sugestões acabam gerando exercícios que promovem variadas 

formas de interlocução. São mecanismos, pautados nos objetivos de leitura, 

conduzindo o leitor a uma compreensão significativa do texto e atendendo, portanto, 

aos pressupostos da concepção discursiva de linguagem e, consequentemente, de 

leitura voltada para a formação de um leitor crítico, consciente e transformador. 

            Lopes-Rossi (2011, p. 75), propondo um modelo de ensino de texto em sala 

de aula, coloca a leitura como um trabalho prévio à prática de escrita. Segundo a 

autora, as atividades de leitura preparam o aluno “para a produção escrita no sentido 

de dotá-lo de conhecimentos, ainda que básicos, sobre o gênero estudado”. Falando 

também sobre a produção de textos na escola, Geraldi (1993, p. 135) a considera 

como ponto de partida do processo de ensino/aprendizagem de língua. Isso porque, 

segundo esse autor, é no texto que a língua aparece em sua “totalidade quer 

enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que 

remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação 

marcada pela temporalidade e suas dimensões”.   

             Nesse sentido, a escrita, igualmente à leitura, se constitui como atividade 

discursiva, haja vista ser uma manifestação da linguagem concretizada no texto. 

Como tal pressupõe os elementos próprios da interação verbal, ou seja, possui os 

sujeitos interlocutores e um contexto social histórico. Por isso, a escrita de um 

enunciado, nessa perspectiva, requer que se tenha algo a se dizer e um motivo para 

se dizer. Destarte, exige a consideração do outro, do destinatário, assim como 

também exige a consideração do próprio eu-autor, enquanto sujeito do discurso 

responsável pelo seu dizer. Isso tudo atrelado às estratégias utilizadas pelo 

remetente para moldar o seu enunciado.  
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            Geraldi (1993) ainda nos fala que o aluno precisa assumir-se como locutor 

efetivo numa relação interlocutiva, considerando as condições necessárias à 

produção de um texto (interlocutores, razões para dizer, ter o que dizer, escolher as 

estratégias para dizer).  Quando o professor permite a prática de escrita com base 

nesses pressupostos está devolvendo a palavra ao aluno, fazendo deste um 

condutor do seu próprio processo de aprendizagem. Isso faz com que o ensino de 

escrita afaste-se da famosa redação – como texto produzido na e para a escola, 

principalmente como forma de avaliação – e aproxime-se da produção de textos – 

também na escola, porém como enunciados concretos não limitados ao professor 

como único destinatário. 

              Consoante com essa ideia, os PCN de Língua Portuguesa (1998) explicam 

que a produção de texto envolvendo a autoria exige, por parte do sujeito, a 

coordenação de uma série de aspectos: o que dizer, a quem dizer, como dizer. Isso 

torna o trabalho de escrita mais complexo, na medida em que o discente precisará 

articular, ao mesmo tempo, tanto o plano do conteúdo como o da expressão, isto é, 

o que dizer e como dizer. Para esse contexto é necessária a intervenção do 

professor, que se colocando também como interlocutor do texto do aluno pode 

orientá-lo durante o processo de escrita, conduzindo-o à posição de sujeito efetivo 

do próprio dizer. 

           

      

3.3 GÊNERO DISCURSIVO NUMA PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

 

 Segundo Bakhtin (2011), todas as esferas da atividade humana estão ligadas 

ao uso da linguagem e, por isso, esta apresenta um caráter multiforme para atender 

às diversas necessidades linguísticas dos sujeitos. De acordo com esse pensador, o 

uso da língua se concretiza em formas de enunciados que constituem gêneros 

discursivos, isto é, “formas relativamente estáveis de textos” (BAKHTIN, 2011, p. 

262), constituindo artefatos culturais e revelando diversas esferas de atividade 

humana: acadêmica, religiosa, escolar, profissional, familiar, comercial etc. Essa 

definição bakhtiniana destaca a heterogeneidade dos gêneros discursivos, o que 

significa dizer que há inúmeros enunciados – classificados pelo autor como gêneros 



 

35 

 

primários ou simples (o diálogo cotidiano, por exemplo), e gêneros secundários e 

complexos (textos literários, publicitários, científicos etc.) – dada a diversidade das 

relações socioculturais dos grupos sociais. 

 Assim, os enunciados são determinados pela natureza dos gêneros 

discursivos produzidos em situações enunciativas peculiares às diversas relações 

sociais de interação. Bakhtin (2011, p. 282) confirma isso dizendo que: 

 

A situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação. (...) A situação e os participantes mais imediatos 

determinam a forma e os estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais 

profundos da sua estrutura são determinados pelas pressões sociais mais 

substanciais e duráveis a que está submetido o locutor. 

 

  Nesse sentido, as normas do funcionamento dos gêneros moldam as suas 

próprias características definidoras, como o conteúdo semântico, a extensão, a 

composição estrutural e os recursos linguísticos usados. Isso significa dizer que as 

diferentes esferas do uso da língua determinam as formas relativamente estáveis de 

manifestação dos discursos, no que diz respeito aos aspectos temático, estilístico e 

composicional. 

 Ainda sobre isso, Bakhtin afirma que (2011, p. 283): 

 

Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas das enunciações 

e justamente com essas formas (...) os gêneros do discurso, chegam à 

nossa experiência e à nossa consciência em conjunto e estreitamente 

vinculadas. Aprender a falar significa aprender a construir enunciados 

(porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, 

evidentemente, não por palavras isoladas). (...) Nós aprendemos a moldar o 

nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, 

já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos um 

determinado volume (...), uma determinada construção composicional, 

prevemos o fim, isto é, desde o inicio temos a sensação do conjunto do 

discurso que em seguida apenas se diferencia no processo da fala. Se os 

gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 

tivéssemos que criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 

construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 

discursiva seria quase impossível. 
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Podemos associar esse pensamento bakhtiniano principalmente aos gêneros 

primários, aqueles que estão mais presentes nas atividades discursivas cotidianas e, 

portanto, mais facilmente internalizados. Como exemplo disso, podemos citar 

gêneros como aviso, bate-papo, conversa, saudação e vários outros cujas 

características são dominadas pelos sujeitos sociais, devido à constante produção 

desses textos, sobretudo na oralidade.       

Diferentemente da réplica do diálogo, de um bilhete, um comentário ou de 

uma mensagem de celular – isto é, dos gêneros primários – os gêneros secundários 

resultam de um convívio cultural mais elaborado e organizado. Isso significa que 

esses enunciados requerem dos sujeitos interlocutores certo conhecimento sobre 

suas especificidades – temáticas, estilísticas e composicionais – não disponíveis no 

discurso cotidiano. Um romance ou um poema, por exemplo, apesar de poder em 

sua composição contemplar uma série de gêneros primários, requerem para a sua 

elaboração critérios mais complexos assimilados em um convívio cultural com esses 

gêneros. 

O conteúdo temático, o estilo da linguagem e a construção composicional 

presentes nos enunciados são determinados conforme as especificidades de cada 

campo da comunicação, refletindo as condições e finalidades de produção dos 

gêneros discursivos. Sobre o estilo, ou seja, os recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais selecionados pelo autor do discurso, Bakhtin (2011) esclarece que não 

deve ser entendido isoladamente ou descontextualizado, mas sim dentro do discurso 

porque só como tal pode constituir enunciado e, portanto, reflexo da interação entre 

os interlocutores, com suas situações sociais e com seus propósitos comunicativos. 

Logo, não há estilo em uma oração isolada, fora de contexto, sem um sujeito autor e 

um destinatário, sem uma situação concreta de comunicação.  

Os enunciados que são constituídos nas situações reais de interação 

discursiva estabelecem uma posição responsiva detectável quando o falante 

destinatário concorda ou não com o seu remetente, quando usa, aplica ou completa 

o discurso deste. Disso resulta que a compreensão consequente da leitura ou 

audição dos enunciados é uma resposta, conferindo também ao ouvinte o caráter de 

falante:  

 

Portanto, toda compreensão plena real é ativamente responsiva (...). O 

próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão 
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ativamente responsiva: ele (...) espera uma resposta, uma concordância, 

uma participação, uma objeção, uma execução, etc. (...) Ademais, todo 

falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: porque 

ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do 

universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa 

mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – 

com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-

se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do 

ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 

de outros enunciados. (BAKHTIN, 2011, p. 272) 

 

Tal concepção compreende a responsividade como aspecto inerente ao 

discurso, uma vez que todo enunciado é construído não só para a obtenção de uma 

réplica, mas também responde a algo já dito, ou seja, a outro discurso, revelando 

assim uma relação dialógica.  Essa relação não existe entre as unidades da língua, 

palavras e orações, mas somente entre as unidades da comunicação discursiva, ou 

seja, entre os enunciados reais delimitados da alternância dos sujeitos falantes e do 

contexto extra verbal: situação de comunicação, o ambiente e as relações sociais e 

axiológicas.  

Nos gêneros secundários, científicos e literários, essa alternância se revela 

através da individualidade do estilo e da visão de mundo do sujeito autor do 

discurso, visto que essas marcas criam fronteiras entre determinada obra e outras 

antecessoras a ela vinculadas, confirmando-as ou refutando-as. Em outras palavras, 

todo discurso é marcado pela individualidade de seu autor, todavia constitui uma 

réplica a outros discursos anteriores, de outros autores. Ademais, todo enunciado 

permite a ativa compreensão responsiva, outorgada pela conclusibilidade dos 

enunciados, ou seja, pela possibilidade de respondê-los. Assim, para a réplica do 

discurso acontecer, o sujeito falante precisa cumprir seu intuito comunicativo 

enquanto seu interlocutor deve perceber o dixi do enunciado. 

Em relação ao gênero discursivo, o sujeito autor o escolhe dentre o repertório 

de gêneros conforme a própria intenção discursiva, considerando também outros 

aspectos fundamentais, tais como a esfera comunicativa que o texto circula, as 

considerações temáticas, a situação de comunicação e o seu público alvo. Essa 

seleção envolve ainda a individualidade e a subjetividade próprias da intenção 
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comunicativa do autor, as quais são aplicadas e adaptadas ao gênero escolhido 

para materializar o seu discurso.  

Esse repertório de gêneros é ilimitado, uma vez que há uma infinidade de 

modelos disponíveis para que os sujeitos moldem seus discursos, conforme os 

determinantes já ditos: intenção comunicativa, remetente e esfera de circulação. Isso 

significa que sempre que falamos ou escrevemos moldamos nosso discurso em um 

determinado gênero (comentário, mensagem, bate papo, e-mail, saudação, 

solicitação, bilhete, artigo de opinião, conto, poema, crônica etc.). Essa diversidade é 

possível porque os gêneros mudam conforme a situação de comunicação e a 

posição social dos falantes, além disso, o caráter híbrido deles amplia mais ainda 

sua multiplicidade.  

Bakhtin (2011) ainda afirma que todo enunciado pleno é um elo na cadeia da 

comunicação discursiva, porquanto está conectado a outros enunciados 

predecessores e sucessores a ele. Segundo esse pensador russo, “a experiência 

discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma situação 

constante e contínua com os enunciados dos outros” caracterizando um processo 

que ele chama de assimilação das palavras do outro. Assim, todo discurso é pleno 

de palavras pertencentes a outros enunciados, de outros enunciadores, “de um grau 

vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e 

de relevância” (BAKHTIN, 2011, p. 294). Por conseguinte, assimilamos, 

reacentuamos e reelaboramos o tom valorativo trazido pelas palavras dos outros 

que, dessa forma, acabam por constituir também o nosso discurso. Isso confirma 

que o elemento expressivo – a visão de mundo e os juízos de valor do falante – é 

um traço característico e constitutivo do enunciado. 

Essas considerações conferem o caráter dialógico do discurso, que entende 

que todo enunciado se liga a outros enunciados: 

 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 

mesmos; uns conhecem os outros. Esses reflexos mútuos que lhe 

determinam o caráter. Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de 

outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 

comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como 

uma resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo (aqui 

concebemos a palavra resposta no sentido mais amplo): ela os rejeita, 

confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de 
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certo modo os leva em conta. Porque o enunciado ocupa uma posição 

definida em uma dada esfera de comunicação, em uma dada questão, em 

um dado assunto, etc. É impossível alguém definir sua posição sem 

correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é pleno de 

variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera de 

comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011, p. 297).  

                  

Como se observa, os enunciados de alguma forma se conectam, a fim de 

confirmar, considerar ou refutar outros enunciados. Sempre haverá vestígios no 

enunciado advindo de outros já produzidos e, por isso, ele sempre será uma 

resposta. Essa reação responsiva varia conforme o grau de reassimilação, ou seja, 

atua de diferentes formas: toma como base o enunciado de um autor conhecido, 

pressupõe um enunciado, reflete a expressividade de outro enunciado (na escolha 

de recursos linguísticos e entonação), por exemplo.  Em suma, podemos perceber 

atitudes responsivas no tom valorativo (expressão), no sentido, no estilo e na 

composição dos enunciados.  

Consequentemente, para entendermos o estilo de um texto devemos também 

considerar seu caráter responsivo, haja vista as ideias serem construídas em um 

processo de interação com outros pensamentos – imediatos ou distantes – ou 

melhor, outros discursos existentes na nossa cultura e na sociedade. Essa relação 

de alteridade, de interação com o outro, se dá em diferentes graus e é inerente ao 

discurso, o qual nunca é totalmente inédito, produzido pela primeira vez pelo sujeito 

falante, ou seja, sem se relacionar dialogicamente com o que já foi dito. Confirmando 

isso, Fiorin (2012, p. 151) diz que “O discurso ganha sentido e identidade na relação 

com outros discursos, que ele cita, parodia, estiliza, com que concorda, a que se 

opõe. Essa relação interdiscursiva é o dialogismo”. Assim, o caráter dialógico do 

discurso o torna um objeto histórico, uma vez que podemos compreender a história 

que o perpassa através da percepção das suas relações com o discurso do outro. O 

autor citado esclarece que o discurso possui um acabamento, já que participa de um 

diálogo e constitui uma réplica, o qual permite uma resposta, apresenta 

interlocutores, valores e emoções, não sendo possível existir fora dessas relações 

interdiscursivas.  

 O diálogo entre enunciados acontece no encontro de opiniões, pontos de 

vista, visões de mundo presentes não só em enunciados precedentes, mas também 

nos subsequentes. Isso significa que quando criamos um enunciado, naturalmente 
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consideramos as respostas que ele desencadeará. Na verdade, a atitude responsiva 

que se espera dele é o verdadeiro motivo de sua criação, ou seja, todo enunciado é 

produzido com o intuito de ser respondido: falamos para alguém, para um sujeito 

ouvinte e/ou leitor e, portanto, presumimos uma reação responsiva do nosso 

destinatário. Este, por sua vez, exerce influência até na construção do enunciado, o 

qual é moldado para se adequar ao público que se destina, para atingir a 

compreensão responsiva esperada ou suposta pelo enunciador.  

Não só essa compreensão responsiva influencia na escolha do gênero 

discursivo, do estilo e da composição pelo remetente, mas também aspectos como a 

posição social, o título, a idade e o peso econômico dele e do seu destinatário. 

Sobre isso, Bakhtin (2011, p. 301) afirma que o “direcionamento” ou 

“endereçamento” é uma característica imprescindível do enunciado, tendo em vista 

que este sempre é provido de autor e destinatário, e para dar uma ideia de como é 

vasto o perfil deste último, exemplifica: 

 

Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor direto do diálogo 

cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum 

campo especial da comunicação cultural, pode ser um público mais ou 

menos diferenciado, um povo, os contemporâneos, os correligionários, os 

adversários e inimigos, o subordinado, o chefe, um inferior, um superior, 

uma pessoa íntima, etc.; ele também pode ser um outro totalmente 

indefinido, não concretizado (em toda sorte de enunciados monológicos de 

tipo emocional). (2011, p. 301) 

          

Nessa relação de endereçamento, o autor produz o enunciado em 

consonância com a percepção que tem do destinatário, bem como a influência que 

este exerce sobre ele, considerando todos os fatores aqui já mencionados.  Dessa 

forma, o sujeito enunciador prevê a resposta que terá para seu enunciado e escolhe 

o gênero discursivo (e o estilo) mais condizente com o seu propósito comunicativo e 

o seu destinatário. Como vimos, os enunciados e, consequentemente, os gêneros 

estão em uma estreita relação com fatores externos, ou seja, extralinguísticos, pois 

se vinculam à situação de enunciação: esfera comunicativa, responsividade, 

endereçamento.   
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Todos esses aspectos relacionados ao texto remetem ao uso da língua em 

movimento. E é essa concepção de comunicação interativa e de texto como unidade 

de ensino que propõem os PCN de Língua Portuguesa (1998, p. 23-24):  

 

Não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 

decorrem de uma análise de estratos – letras/fonemas, sílabas, palavras, 

sintagmas, frases – que, descontextualizados, são normalmente tomados 

como exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência 

discursiva. Dentre desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o 

texto. (...) A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e 

escrita de textos pertencentes a diversos gêneros, supõem o 

desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas 

situações de ensino.   

 

O manual centraliza suas propostas no desenvolvimento das competências 

discursivas dos alunos em detrimento de um ensino voltado predominantemente 

para análises linguísticas. Isso não significa o apagamento do ensino da gramática, 

afinal, também é objetivo das aulas de português criar condições para que a 

modalidade padrão da nossa língua seja aprendida. No entanto, essas condições 

não precisam, necessariamente, estar relacionadas a exercícios analíticos de 

classificações de normas gramaticais, mas antes ao estudo do texto e suas 

regularidades enquanto gênero discursivo em seu uso concreto. Do contrário, 

desvinculado da situação real de produção dos enunciados, o ensino de língua é 

insuficiente para formar sujeitos, leitores e autores, críticos e preparados para atuar 

em um mundo letrado. 

Como os enunciados se relacionam continuamente com outros discursos já 

produzidos, por seu caráter dialógico, o ensino de texto deve atentar também para 

esses aspectos, conduzindo o aluno para uma compreensão das relações de 

alteridade, de interlocução, de ideologias e axiologias, de responsividade, isto é, de 

aspectos discursivos-textuais que vão além da decodificação.  

A ideia de um ensino que considere os textos a partir de uma concepção 

dialógica também é defendida por Casado Alves (2014, p. 27) quando diz que, 

nessa perspectiva, o ensino se volta para “um letramento significativo para o mundo 

da vida e para um sujeito cidadão capaz de reconhecer e produzir respostas para 

diferentes vozes, discursos e posicionamentos que circulam em diferentes gêneros e 
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nas mais diversas esferas.” Além disso, as regularidades próprias dos gêneros 

discursivos como tema, composição e estilo devem ser consideradas, uma vez que 

sinalizam o texto como um fator constituinte das relações sociais, em que os sujeitos 

consideram o contexto do enunciado, o interlocutor, o objetivo de fala ao produzirem 

seu discurso, adequando-o a um determinado gênero.   

Visto assim, o ensino de texto materializado em variados gêneros discursivos 

prepara o aluno para lidar com as diversas situações de linguagem em diferentes 

contextos com os quais podem se deparar cotidianamente. Cabe, então, à escola e 

ao professor a tarefa de promover situações que favoreçam aos alunos o 

reconhecimento dos gêneros discursivos, através de leitura e escrita não artificiais, 

mas focadas em um propósito: ler para alcançar determinado fim e escrever para 

determinado público, atendendo às condições concretas de comunicação.    

Sobre a necessidade de ter o texto como objeto de ensino, Irandé Antunes 

(2003, p. 108-109) nos fala que a pretensão da escola deve ser a de chegar aos 

“usos sociais da língua na forma em que ela acontece no dia a dia da vida (...) a 

língua que somente acontece entre duas ou mais pessoas, com alguma finalidade, 

num contexto específico e sob a forma de um texto”. Nessa ótica, o texto é um ato 

de interação condizente com determinado contexto concreto e é como tal que 

precisa ser compreendido e estudado na sala de aula. Por conseguinte, é o texto 

que conduz a análise linguística. É em função dele que o aluno recorrerá às normas 

convencionadas em nossa gramática e não o contrário. Portanto, o ensino da 

gramática não deve ser descontextualizado das práticas de linguagem, ou seja, dos 

textos. É dentro do funcionamento destes que ela deve ser analisada conforme as 

necessidades dos alunos evidenciadas nas práticas de escrita e leitura. 

Assim, o ensino de Língua Portuguesa voltado para a concepção discursiva 

da língua e, consequentemente, de texto é capaz de conduzir o aluno a uma leitura 

e escrita críticas, dando a ele condições de plena participação em seu meio social, 

uma vez que amplia sua competência comunicativa.  
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3.4 MINICONTO: UM GÊNERO DISCURSIVO MULTIMODAL  

 

 

 
Entendemos que o miniconto se insere no que Bakhtin (2011) define como 

formas relativamente estáveis de textos, tendo em vista que esse gênero permite as 

implicações dessa concepção, tais como estilo, conteúdo temático e composição. 

Antes de explicarmos como se dá essa relação, vamos fazer uma breve 

apresentação do miniconto, que por se tratar de um gênero relativamente novo, 

ainda é pouco conhecido. 

O miniconto ou microconto4 é um gênero contemporâneo, datando de 1959 o 

primeiro exemplar produzido por Augusto Monterroso, na Guatemala. No Brasil, 

apenas em 1994 foram publicados os primeiros minicontos pelo autor Dalton 

Trevisan, mas o gênero só ganhou destaque, no país, em 2004 com a obra Os cem 

menores contos brasileiros do século5. Todavia, é no meio virtual que esse gênero 

se mostra mais evidente, às vezes usando outras linguagens, além da verbal, 

considerando-se que alguns minicontos fazem uso de imagens estáticas ou em 

movimento para significar, constituindo minicontos multimodais.    

Por ser um texto recente, o miniconto ainda não tem uma definição 

formalizada na literatura, por isso as conceituações que encontramos para esse 

gênero, disponíveis principalmente na internet, assim também como suas 

nomenclaturas são variadas. Salvo o número de palavras, as definições para 

minicontos (pequeno, mas sem limite definido de caracteres), microcontos 

(geralmente, 150 caracteres) e nanocontos (50 caracteres) são semelhantes.  

A respeito disso, em uma proposta de modelo didático organizado por ROJO 

(2011, p. 81) para o ensino de texto com minicontos, encontramos a seguinte 

consideração: 

 

Além de miniconto e de nanoconto, esse gênero (miniconto) recebe outras 

denominações, tais como: microconto, microrrelato e conto brevíssimo. 
                                                             
4
 As definições de miniconto e microconto são idênticas em Rojo (2011), apesar de na internet 

encontrarmos definições diferentes para os dois termos. A única diferença entre eles seria a 
quantidade limitada de caracteres presente na definição de microconto (150, no máximo), enquanto 
no miniconto não há uma quantidade exata estabelecida, ficando a critério do autor a quantidade de 
caracteres a ser usada. Para este trabalho, consideramos a definição adotada em Rojo.   
5 FREIRE, Marcelino (Org.). Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2014. 
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Todas essas denominações nos remetem a produções pequenas, que 

interpelam movimentos de leitura diferenciados, dinâmicos e que requerem 

letramentos diferenciados de seus interlocutores.   

 

Assim, usaremos a terminologia miniconto, uma vez que esta não define um 

número exato de palavras para compor a narrativa e, por isso, se adequa melhor a 

proposta do nosso trabalho. 

Sobre o estilo do gênero em questão, a escrita se aproxima de um uso mais 

formal da língua, embora circule predominantemente nas redes sociais, as gírias e 

as abreviações comuns na internet não estão presentes nele, até mesmo por tratar-

se de um gênero secundário literário. Por circular no meio virtual, possui um grande 

número de possíveis leitores, fazendo que o sujeito autor tenha um cuidado maior 

com a escrita, no que se refere à adequação à linguagem formal e à escolha lexical. 

Os sinais de pontuação também têm seu sentido ampliado, devido ao número 

reduzido de caracteres presentes nesse gênero discursivo, além do uso marcante de 

elipses narrativas.  

Quanto à composição, o miniconto, enquanto enunciado concreto, aparece 

predominantemente definido como uma pequena sequência narrativa que, apesar de 

primar pela brevidade, pode possuir toda complexidade da narrativa do gênero 

conto, na forma tradicional ou clássica. Pode usar múltiplas linguagens para integrar 

a narração, não apenas para ilustrá-la, mas sobretudo, para complementar a história 

narrada. Ademais, nesse tipo de enunciado o autor apenas sugere os fatos levando 

o leitor a inferir as ações “escondidas” nas elipses do texto. 

Nesse gênero, como dissemos anteriormente, o número de caracteres – 

letras, espaços e sinais de pontuação – não é rígido, mas pode ser limitado pelos 

próprios autores ou pelos organizadores de determinada antologia, impressa ou 

digital. Por exemplo, no livro Os cem menores contos do século6 foi estabelecido um 

número máximo de cinquenta caracteres para cada miniconto, fora o título, já nas 

publicações em twitter, o número é de cento e quarenta caracteres, o máximo 

permitido por esse suporte. O fato de esse gênero ter um número reduzido de 

caracteres permite e facilita a sua circulação em suportes virtuais, através de 

mensagens de WhatsApp, postagens do Facebook e do Twitter e principalmente em 

blogs. Disso resulta a ligação desse gênero com as TICs.  

                                                             
6 (MARCELINO, Freire. 2004) 
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Cabe, ainda, dizer aqui que o miniconto não se trata somente de uma versão 

breve das formas clássicas do conto, visto que o pequeno número de palavras 

corresponde a uma característica primordial, mas não é o único ou o mais 

importante critério de classificação de um enunciado nesse gênero.  Mesmo 

buscando a concisão e a síntese, o autor precisa narrar o contexto completo de uma 

ação, usando o mínimo de palavras possível, e ao mesmo tempo omitir, 

intencionalmente, informações para o seu leitor inferi-las através do contexto e das 

pistas dadas. Ou seja, a narração é inteira, porém subentendida no contexto das 

ações das personagens.  

Essa concisão proposital obriga o interlocutor a considerar o subtexto: o dito 

nas entrelinhas, cuja interpretação depende do sujeito leitor. Segundo Dias et al 

(2011, p. 81), o miniconto trata-se de um gênero que não privilegia a ordem linear da 

narrativa dos contos canônicos, pois buscam: 

 

uma estética da brevidade, aliada tanto às necessidades das novas 

tecnologias de informação e comunicação quanto à condição de uma 

cultura do impacto, do inesperado (...) pois há a presença, nesse gênero de 

texto, de outros recursos (semióticos e multimodais) que colaboram para o 

desenrolar da narrativa, tornando-a breve e interessante. 

 

Na versão eletrônica, o miniconto traz características dos gêneros 

contemporâneos digitais, tais como hibridismo e pluralidade de linguagens, além de, 

predominantemente, circular em páginas virtuais como blog, You Tube, Twitter e 

Facebook. Abaixo, seguem alguns exemplos desse gênero discursivo, em suas três 

modalidades, a título de exemplo do nosso objeto de pesquisa: 

 

I) Miniconto publicado na versão impressa: 

 

Terrores Noturnos 

Abriu os olhos, pulou da cama, correu até a porta: trancada. 7 

 

 

II) Miniconto ilustrado publicado em suporte virtual: 

                                                             
7
 VIDAL, Paloma. Os cem menores contos brasileiros do século.  2005. 
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Figura 1 – Miniconto ilustrado 

 

 

Chorou ao identificar o corpo. Foi pegar o lenço e lá, ainda no bolso, sentiu a faca. 
 

 
Fonte: Página do blog Minimínimos8 

 

III) Miniconto em vídeo publicado em suporte virtual9: 

 

Figura 2 – Miniconto em vídeo 

 

Vídeo com o miniconto “Vida de Inseto”. 
Fonte: Página do You Tube. 10 

                                                             
8 Disponível em: http://www.miniminimos.blogspot.com.br/ (acessado em 24 de jul. 2014). 
9 Disponível também no pen drive fornecido. 
10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BkRCHB1hzEE (acessado em 25 de jul. 2014). 
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Em relação ao conteúdo temático, assim como o conto, o miniconto apresenta 

uma diversidade de temas, tais como amor, humor, cotidiano, fantástico/terror etc. 

Neste trabalho, o tema escolhido foi o terror, por entendermos que essa temática é 

interessante para o contexto escolar e o sujeito da nossa pesquisa: o aluno do 

Ensino Fundamental II, tendo em vista fazer parte da cultura desse público a 

apreciação de filmes de terror, lendas urbanas, contos de terror e de suspense etc. 

Essa escolha temática será explicada com mais detalhes no capítulo seguinte. 

Consideramos ainda a relevância da escolha desse gênero para nossa 

pesquisa – além do seu caráter híbrido e da sua multimodalidade – o fato de que ele 

muda a relação do aluno com a palavra escrita fazendo desta algo prazeroso e 

lúdico, que apresenta funcionalidade dentro do seu universo, ou seja, da escrita 

contemporânea na mídia digital.  

 

                   

3.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA 

 

 

Tentando responder a uma questão comum relativa ao ensino de texto – 

como ensinar a expressão oral e escrita? – Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

criaram um procedimento chamado de Sequência Didática (SD)11. Os autores 

constataram que havia várias propostas de ensino visando responder ao mesmo 

questionamento, todavia, nenhuma delas o respondia de forma suficiente, já que não 

atendiam a alguns preceitos inerentes ao sucesso do ensino-aprendizagem de 

textos na escola. A saber:  

 

permitir o ensino da oralidade e da escrita a partir de um encaminhamento, 

a um só tempo, semelhante e diferenciado; propor uma concepção que 

englobe o conjunto da escolaridade obrigatória; centrar-se, de fato, nas 

dimensões textuais da expressão oral e escrita; oferecer um material rico 

em textos de referência, escritos e orais, nos quais os alunos possam 

inspirar-se para suas produções; ser modular, para permitir uma 

diferenciação do ensino; favorecer a elaboração de projetos de classe 

(DOLZ et al., 2004, p. 81). 

                                                             
11 Trataremos também somente pela sigla SD. 



 

48 

 

A partir da consciência da relevância desses aspectos para o ensino de texto, 

esses pesquisadores sugeriram, então, formas de ensino que atendessem a essas 

exigências, oferecendo possibilidades de leitura e escrita em situações reais de 

comunicação, atreladas aos diferentes contextos dos alunos.  

Constituindo um agrupamento de atividades sistematizadas para a produção 

de texto oral ou escrito, a sequência didática apresenta como característica 

fundamental o trabalho em torno de gêneros discursivos, pois entende que os textos 

que produzimos estão relacionados à situação de comunicação, o que nos remete à 

teoria dos gêneros de Bakhtin (2011) quando diz que tanto a situação social mais 

imediata como o meio social mais amplo definem a estrutura da enunciação. Isto é, 

as especificidades de cada gênero discursivo relacionadas à forma, ao conteúdo 

semântico, recursos linguísticos, extensão, composição estrutural, e outras 

características.  

A base da SD é desenhada em um esquema que consiste, basicamente, em 

quatro momentos: 

 1º momento - apresentação da situação de comunicação: Esse é momento 

cujo contexto de produção textual deve ser apresentado aos sujeitos 

envolvidos nas atividades. Nele é definido o trabalho que será feito para a 

produção do gênero estudado, detalhando as etapas do processo de 

produção oral e/ou escrita, bem como o seu público alvo. De acordo com os 

autores, devem ser consideradas duas dimensões de caráter fundamental 

ainda neste momento, as quais consistem numa definição bem clara e 

delimitada do problema de comunicação – projeto para a produção de um 

gênero – e na preparação dos conteúdos dos textos que serão produzidos:  

 2º momento - produção inicial: Aqui é solicitada a primeira versão do gênero 

estudado permitindo delinear o potencial dos alunos para que a partir dele 

seja feita a intervenção do professor. Essa produção inicial funciona ainda 

como reguladora da sequência didática, pois permite que os alunos e o 

professor percebam os problemas presentes nos textos produzidos. Assim, o 

conjunto de atividades da sequência pode ser moldado para o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem em relação ao gênero 

abordado. Ao professor, cabe avaliar essa primeira produção usando critérios 
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bem definidos delimitando os problemas encontrados e trabalhando-os nos 

módulos. 

 3º momento - módulos de ensino: De acordo com o esquema proposto por 

Dolz et al. (2004), nesse momento o professor decompõe as atividades para a 

produção do gênero, na sua versão final, em módulos, a fim de trabalhar os 

problemas encontrados na primeira produção. Os módulos são desenvolvidos 

a partir de três princípios (DOLZ et al., 2004): 

i)  “trabalhar problemas de níveis diferentes”: Os níveis são 

classificados por Dolz como representação da situação de 

comunicação (aspectos como interlocutores e finalidade do gênero são 

abordados), elaboração de conteúdos (são apresentadas aos alunos 

as técnicas para buscar, elaborar ou criar conteúdos), planejamento do 

texto, realização do texto; 

ii) “variar as atividades e exercícios”: Dolz distribui esses exercícios 

em três grupos dispostos como atividades de observação e de análise 

de textos, tarefas simplificadas de produção de textos, elaboração de 

uma linguagem comum. 

iii) “capitalizar as aquisições”: Constitui o registro e sistematização 

dos conhecimentos adquiridos nos módulos de ensino. 

 4º momento - produção final: as noções que foram desenvolvidas 

anteriormente nos módulos de ensino culminam numa produção do gênero 

discursivo abordado. Esse momento se volta, ainda, para as aprendizagens 

adquiridas e para a avaliação somativa, cujos critérios são os elementos 

trabalhados nas atividades. 

No nosso trabalho de intervenção para o ensino de texto na escola, criamos 

uma SD baseada nessa proposta, mas adaptada à sugestão didatizada de Lopes-

Rossi (2011), como veremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o sujeito e o local da nossa pesquisa, o 

contexto em que ela se deu e os procedimentos metodológicos utilizados na sua 

realização. A metodologia do nosso projeto de intervenção está ancorada na 

proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para o ensino de texto na escola 

através de Sequências Didáticas e na proposta didatizada dessa teoria por Lopes-

Rossi (2011). Assumimos também a abordagem metodológica qualitativa sugerida 

por Freitas (2003). 

Ainda falamos com mais detalhes sobre o tema do nosso objeto de pesquisa 

e sua relação com o contexto escolar, bem como sobre o blog, design disponível, 

conforme Rojo (2012), para a divulgação da escrita multimodal proposta neste 

trabalho.  

Por fim, apresentamos o plano com a sequência de ações didáticas 

sistematizadas que criamos e aplicamos na escola durante projeto de intervenção. 

 

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO: 

 

 

A nossa pesquisa se inclui na Área de Linguagens e Letramentos e atende a 

especificidade do mestrado profissional, o qual propõe o desenvolvimento de um 

projeto de intervenção12 diretamente relacionado ao nosso trabalho em sala de aula, 

como professores de língua portuguesa. Para atender a essa exigência, optamos 

por trabalhar as práticas de leitura e escrita na escola através de um modelo 

pedagógico de ensino definido como sequência didática.  

                                                             
12

 O projeto de intervenção na escola constitui uma proposta de ação que se dá a partir da leitura da 
realidade, isto é, do contexto do aluno e da escola. Esse tipo de projeto “fundamenta-se nos 
pressupostos da pesquisa-ação e tem como base a ideia de uma relação dialética entre pesquisa e 
ação, supondo ainda que a pesquisa deve ter como função a transformação da realidade. No campo 
educacional, essa modalidade de pesquisa é bastante enfatizada, devido à relevância de seu caráter 
pedagógico: os sujeitos, ao pesquisarem sua própria prática, produzem novos conhecimentos e, ao 
fazê-lo, apropriam-se e re-significam sua prática, produzindo novos compromissos, de cunho crítico, 
com a realidade em que atuam”. Texto disponível em: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-
sala_projeto_vivencial/pdf/projetointervencao.pdf (acessado em: 20 jul. 2015). 
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A SD para o ensino de texto sugere que a leitura e escrita sejam trabalhadas 

a partir de gêneros discursivos, permitindo ao aluno escrever de maneira adequada 

num determinado contexto comunicativo. A escolha do gênero para esse tipo de 

trabalho deve considerar o acervo de textos que os discentes ainda não dominem, 

dando acesso a novas práticas de linguagem.  

Sobre isso, os PCN (1998) estabelecem que o ensino de Língua Portuguesa 

deve ter como objetivo capacitar os alunos a utilizarem diferentes linguagens. Logo, 

requer que a escola promova o contato do aluno com o universo de gêneros que 

circulam socialmente, orientando a interpretá-los e a produzi-los de maneira 

satisfatória. 

Foi considerando isso que escolhemos trabalhar com uma SD voltada para a 

leitura e a produção do gênero miniconto, em sua forma multimodal (vídeo), 

buscando explorá-lo, na escola, conforme a pedagogia dos multiletramentos e os 

pressupostos teóricos bakhtinianos. 

Para tanto, optamos por uma abordagem metodológica qualitativa, na qual o 

corpus para a análise dos dados corresponde não só às produções de minicontos 

feitas pelos alunos durante o processo de aplicação da SD nas aulas de língua 

portuguesa, mas também as nossas ações enquanto professor/sujeito pesquisador 

inserido no processo de investigação/intervenção. Sobre esse tipo de abordagem, 

Maria Tereza Freitas (2003) nos apresenta algumas características cujas 

concepções foram adotadas na organização desta pesquisa:  

i) O texto/contexto é a fonte de dados no qual a pesquisa surge, no nosso 

caso, a escola e o ensino de leitura/escrita, a nossa posição de professor de língua 

portuguesa, o texto do nosso aluno, a leitura e a escrita desse aluno nos suportes 

virtuais. Procurando, segundo a autora, “compreender os sujeitos envolvidos na 

investigação para, através deles, compreender também o seu contexto” (2003, p. 

27). 

ii) A situação a ser pesquisada não é artificial, criada para o estudo, mas 

consoante com a situação no seu processo de desenvolvimento. A isso 

relacionamos o fato de que nossa pesquisa, como trabalho de intervenção, 

considera a situação concreta no que se refere às novas práticas de linguagem (nas 

quais se inserem os sujeitos aqui pesquisados) e o ensino de texto, a fim de 

entender como a escola pode ajudar a desenvolver práticas de leitura e escrita 

voltadas para os multiletramentos. 
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iii) A coleta de dados caracteriza-se pela ênfase na compreensão, ou seja, a 

situação estudada é descrita e explicada, procurando as relações dos eventos 

investigados numa integração do individual com o social.   

iv) A atividade do pesquisador situa-se no processo de mudança, no qual 

acontecem os fenômenos estudados em relação ao objeto da pesquisa. 

v) O pesquisador integra a investigação, como um instrumento de pesquisa, 

atuando ativamente no processo de mudança esperado. Nesse sentido, “a sua 

compreensão se constrói a partir do lugar sócio histórico no qual se situa e depende 

das relações intersubjetivas que estabelece com os sujeitos com quem pesquisa” 

(FREITAS, 2003, p. 28). 

vi) Por fim, tanto o pesquisador – o professor de Língua Portuguesa – como o 

pesquisado - o aluno - podem refletir, aprender e ressignificar-se no processo de 

pesquisa. 

Nesse sentido, a pesquisa se constitui como uma atividade de descoberta da 

realidade, apoiada em atitudes e práticas teóricas envolvidas em um processo de 

constante busca. Freitas (2003, p. 28) explica que essa perspectiva se adequa aos 

trabalhos de pesquisa na área de ciências humanas, principalmente no campo da 

educação, tendo em vista permitir a relação entre os sujeitos. Disso resulta seu 

caráter dialógico e, portanto, apropriado à concepção bakhtiniana de que a interação 

é um fator essencial no estudo dos fenômenos humanos.   

Concebemos a nossa pesquisa a partir desse ponto de vista, pois está 

intrinsecamente ligada à interação, possibilitada pela linguagem, entre os sujeitos, 

uma vez que nosso campo de atuação é instituído pela circulação de enunciados.  

 

 

4.2 ONDE E QUEM: O AMBIENTE E OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

          

 

Escolhemos trabalhar o ensino de texto na escola por meio do gênero 

miniconto, no formato em vídeo, por entender que as atividades de leitura e escrita 

devem estar de acordo com as necessidades linguísticas reais do aluno, em 

consonância com o contexto no qual está inserido. Permitindo, dessa forma, que os 

alunos lidem com situações não artificiais de emprego da língua (GERALDI, 2010). 
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Sabemos que o crescimento das TICs contribuiu para o desenvolvimento das 

novas linguagens presentes nos gêneros discursivos. Dessa forma, percebemos que 

esse contexto social – presente na realidade cotidiana de nossos alunos na escola, 

em casa e em sua comunidade – nos permite trabalhar a leitura e a escrita de forma 

significativa, já que responde a uma necessidade real dos discentes: ler e escrever 

as múltiplas linguagens usadas em textos multimodais contemporâneos, presentes 

nos suportes digitais e na rede virtual.  

Considerando isso, escolhemos como sujeitos da nossa pesquisa discentes 

de duas instituições que lecionamos: a escola Estadual Mascarenhas Homem e a 

Escola Estadual Tiradentes, ambas situadas no município de Natal/RN. Na primeira, 

trabalhamos com os alunos do 7º ano A, do nível fundamental II, no turno matutino. 

Composta por 34 alunos, dentro da faixa-etária de 13-14 anos, a turma apresenta 

dificuldades de leitura e escrita, em sua maioria, além de problemas de indisciplina.  

Já na Escola Estadual Tiradentes, selecionamos como sujeitos para a 

aplicação da nossa pesquisa a única turma de 8º ano existente na instituição, no 

turno vespertino.  Embora no Sistema Integrado de Gestão da Educação – SIGEduc 

– constasse, no momento da aplicação da pesquisa, que essa turma fosse composta 

por 19 alunos, na realidade, somente 15 frequentavam assiduamente. Os outros 

nunca compareceram e isso reforçou o risco de fechamento da turma, uma vez que 

a Secretaria de Educação do Estado estipula o número mínimo de 25 alunos por 

sala. Esse fato influenciou no comportamento dos discentes, que se mostraram 

preocupados com a possibilidade de saírem da escola e até desanimados para se 

comprometerem com o nosso projeto de pesquisa, já que a qualquer momento 

podiam ser desligados da instituição, interrompendo as atividades escolares em 

andamento. Vale ressaltar que muitos alunos do 8º ano estudam na escola desde o 

grau fundamental I, o que justifica a ligação afetiva com a instituição e o receio de 

sair dela.  

Os alunos do 8º ano da Escola Estadual Tiradentes estão dentro da faixa 

etária de 13 a 19 anos e possuem algumas dificuldades quanto à leitura e à escrita: 

eles já têm o domínio dessas competências, mas ainda apresentam incoerências 

(textuais/discursivas) na escrita, leitura superficial e desvios do português padrão.  

A escolha pelos sujeitos dessas duas escolas se justifica não só pelo fato de 

serem nossos alunos, mas também por demonstrarem, de forma intensa e cotidiana, 
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o uso de meios tecnológicos de comunicação virtual para ler e escrever, 

principalmente em celulares e computadores. 

Apesar de esses alunos lidarem com práticas de leitura e escrita espontâneas 

nos meios digitais, há um desinteresse pela literatura impressa e pela literatura 

eletrônica. Diante dessa constatação, nosso trabalho combinou a leitura de texto 

literário impresso com a de texto literário digital, a fim de produzir minicontos 

multimodais que circulassem nos ambientes de leitura e escrita dos alunos, visando 

não só despertar o interesse pela leitura literária eletrônica e a impressa, mas 

também orientá-los quanto ao uso das várias linguagens presentes num gênero 

multimodal, bem como das novas ferramentas de linguagem que podem conferir 

sentidos ao texto.  

Ainda convém lembrar que esses sujeitos serão nomeados aqui através de 

números (aluno 1, aluno 2, aluno...), visando preservar as suas identidades; e terão 

seus textos, orais e escritos, transcritos como produzidos no original.   Passaremos, 

agora, para a caracterização das escolas, locais da aplicação do projeto de 

intervenção. 

 

a. A Escola Estadual Mascarenhas Homem  

 

A Escola Estadual Mascarenhas Homem fica situada no bairro de Lagoa 

Seca, Natal/RN, e é uma das escolas mais antigas da cidade, com fundação datada 

em 1925. Atende cerca de 700 alunos dos bairros de Lagoa Seca, Planalto, Mãe 

Luíza, Guarapes e da Zona Norte de Natal. Possui estrutura razoável: oito salas de 

aula, laboratório de informática, biblioteca e sala de multimídia. Seu funcionamento 

se dá nos três turnos: matutino com Ensino Fundamental II, vespertino com Ensino 

Médio e noturno com Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

No momento da aplicação da nossa pesquisa, notamos que a escola contava 

com seu quadro de docentes e demais funcionários quase completo, faltando 

apenas um professor (essa falta é um problema comum na rede pública estadual de 

ensino do RN).  

Por possuir algumas ferramentas tecnológicas – laboratório de informática 

com internet wi-fi e sala de multimídia com datashow, som, internet, TV e aparelho 

de DVD – disponíveis para uso durante as aulas, essa escola se mostrou como um 
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ambiente propício para o desenvolvimento do nosso projeto pedagógico, uma vez 

que esse trabalho exige a utilização de alguns desses recursos. 

 

b. A Escola Estadual Tiradentes      

 

A Escola Estadual Tiradentes, por sua vez, oferece Ensino Fundamental de 9 

anos nas modalidades regular e supletivo EJA. Está localizada no Barro Vermelho, 

no município de Natal. Atendendo, no momento da pesquisa, a uma clientela de 536 

alunos, distribuídos nos turnos matutino, com 11 turmas, e vespertino, com 5 turmas. 

Instalada em um prédio de excelente construção e relativamente nova – 

fundada em 1976 – a Escola Estadual Tiradentes possui 17 salas de aula (sala 

ambiente), biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, sala de multimídia, laboratório 

de informática, sala de esportes, refeitório, auditório, área arborizada, laboratório de 

ciências, parque infantil. Enfim, é uma instituição ampla e que possui ótima estrutura 

física para o desenvolvimento das atividades escolares, embora não tenha ainda 

uma quadra para as atividades esportivas. 

Quanto às ferramentas tecnológicas disponíveis, há uma 

desproporcionalidade entre a quantidade de computadores e o número de alunos, 

uma vez que o laboratório de informática possui 14 máquinas das quais somente 7 

funcionam, inviabilizando trabalhos com turmas maiores nesse ambiente. Já na sala 

de multimídia, as ferramentas são suficientes, pois oferece TV, aparelho de DVD e 

datashow. Esses dois espaços disponibilizam internet wi-fi para uso didático. Essas 

características também influenciaram na nossa escolha pela turma do 8º ano para a 

aplicação do projeto, pois sendo a menor em quantidade de alunos nos permitiu o 

uso dos computadores, ferramentas indispensáveis no processo do nosso trabalho. 

 

 

4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A PRODUÇÃO DE MINICONTOS DE TERROR: 

 

 

Nosso projeto pedagógico se baseia na didatização feita por Lopes-Rossi 

(2011) da proposta de Dolz, Noverraz e Shneuwly (2004) para o ensino de texto na 

escola por meio dos gêneros discursivos em Sequências Didáticas, ou seja, em uma 
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sequência de atividades organizadas com um fim didático planejado. No nosso caso, 

a SD constituiu um trabalho de intervenção, na escola, cujas atividades sistemáticas 

estudaram aspectos relacionados a um gênero da literatura eletrônica: o miniconto. 

Lopes-Rossi (2011), em seu trabalho Gêneros Discursivos no Ensino de 

Leitura e Produção de Textos, aponta para o fato de que, apesar de a orientação 

discursiva ser proposta pelos PCN (1998) e de estar em constante discussão nos 

meios acadêmicos, nas escolas isso não acontece frequentemente, devido ao fato 

de existirem ainda muitos professores sem base teórica suficiente para aplicar o 

ensino dos gêneros discursivos nas aulas de leitura e escrita. Soma-se a isso a 

ausência de exemplos práticos que norteiem os professores no trabalho pedagógico.  

O trabalho com os gêneros discursivos, de acordo com Lopes-Rossi, apoiada 

em pesquisas do Grupo de Genebra13 (2004), pode desenvolver a autonomia do 

aluno no processo de leitura e produção de textos. Isso porque esse trabalho faz 

com o que o aluno domine o funcionamento da linguagem em situações reais de 

comunicação, uma vez que as práticas de linguagem se concretizam por meio dos 

diversos gêneros do discurso. Nisso consiste a importância do professor criar 

condições de ensino de vários gêneros de textos, a fim de que os alunos se 

apropriem de suas características discursivas e linguísticas.  

Sobre as ações de leitura na escola, Lopes-Rossi (2011) assinala que elas 

devem promover, nos alunos, a percepção de que a composição do gênero – nos 

aspectos verbais ou não, nas informações que apresenta e que destaca – é 

planejada conforme a sua função social e sua intenção comunicativa. Contribuindo, 

dessa forma, para a promoção da cidadania, por meio de um sujeito mais crítico e 

participativo socialmente.  

Para isso, Lopes-Rossi (2011) sugere que o ensino de leitura e escrita se dê 

através de projetos pedagógicos, divididos em três módulos, que contemplem os 

gêneros discursivos. A autora exemplifica esse projeto no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Grupo de Genebra: Dolz, Noverraz e Shneuwly (2004). 
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Quadro 1- Esquema com os módulos didáticos da SD 

 

   Módulos didáticos:                           Sequências didáticas: 

 

 

Fonte: LOPES-ROSSI, 2011. Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos, p. 72. 

 

Consideramos essa sistematização na elaboração das atividades que 

compõem a SD proposta por esta pesquisa. Nesses moldes, o trabalho pedagógico 

de produção textual requer atividades prévias de leitura, já que os alunos precisam 

conhecer, antes de iniciar a escrita do gênero proposto, o modelo do texto a ser 

produzido. Dessa forma, quando a SD objetiva a produção de texto escrito precisa 

ser iniciada por um módulo didático de leitura que exemplifique as características 

típicas do gênero a ser produzido.  

O módulo de leitura deve promover atividades na quais os alunos discutam, 

comentem e conheçam as condições de produção e de circulação do gênero 

discursivo estudado, através de vários exemplos. Esse contato com o texto deve ser 

feito em seu suporte original, na medida em que a apreensão dos aspectos 

discursivos do gênero facilita o entendimento de sua organização textual.  
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O estudo das características discursivas do texto permite ao aluno, enquanto 

sujeito leitor, inferir a escolha vocabular, o uso de elementos linguísticos e não 

linguísticos, a seleção e a omissão de informações, o tom, o estilo etc. usados no 

enunciado lido. Essas inferências, gradualmente, podem levar o aluno a perceber a 

relação dinâmica entre os sujeitos e a linguagem e ainda o caráter histórico social do 

gênero discursivo estudado.  

É ainda nesse módulo que os alunos percebem a temática desenvolvida pelo 

gênero discursivo em questão – o miniconto e o seu tema terror fantástico – sua 

forma de organização, bem como sua composição (inclusive, os aspectos não 

verbais como cores, sons, diagramação, fotos, ilustrações etc.). 

Contrariando o método tradicional de ensino de redação, cuja escrita depende 

das próprias ideias e opiniões do aluno, o ensino de texto a partir de gêneros 

discursivos como o modelo sugerido por Lopes-Rossi (2011) impõe que os alunos 

angariem informações para a produção escrita da maneira mais apropriada ao 

gênero em questão, tendo em vista que o texto irá circular e ser lido, configurando 

uma situação concreta de comunicação. A autora explica que essa organização 

deixa mais clara e eficiente a contribuição que a leitura pode dar à produção textual, 

porque ela confere a oportunidade de os alunos desenvolverem a competência 

comunicativa através da apropriação das características típicas do gênero estudado. 

No módulo de escrita é sugerido o trabalho com grupos de alunos, para 

favorecer a troca de informações e a divisão de tarefas. Tudo precisa ser feito 

conforme a produção desse gênero na sociedade, já que a intenção não é simular 

uma situação artificial de comunicação, mas uma situação concreta cujo texto circule 

no suporte adequado e destinado ao seu público específico.  

É no segundo módulo que devem ser feitas a revisão e a correção, mas não 

apenas pelo professor. Essas ações devem ser participativas, envolvendo também 

os alunos, pois a opinião de outros leitores quanto ao conteúdo e organização geral 

do texto é desejável principalmente por configurar-se como um exercício de leitura 

crítica do gênero.  É também nessa etapa que está prevista a intervenção do 

professor quanto aos aspectos gramaticais, organização de parágrafos, coesão e 

adequação vocabular, que podem ser trabalhados em exercícios de análise 

linguística paralelos às atividades de produção textual. 

O terceiro e último módulo para a produção de texto na escola sugerida por 

Lopes-Rossi (2011) é dedicado à divulgação do gênero produzido pelos alunos ao 
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público que se destina. Como a escrita é feita conforme a situação concreta de 

comunicação, a sua publicação deve acontecer de acordo com a forma típica de 

circulação do gênero. Essa etapa não deve ser negligenciada, pois constitui a 

concretização de todo trabalho prévio de leitura e escrita. Na verdade, é nessa etapa 

que o objetivo maior da produção textual é alcançado.  

Considerando essa didatização, procuramos subsidiar respostas ao 

questionamento que motivou esta pesquisa: como o ensino do gênero discursivo 

miniconto de terror pode contribuir para o desenvolvimento dos saberes 

relacionados à leitura e à produção textual exigidas pelos multiletramentos?   

Para tal, a SD proposta neste trabalho envolveu a multimodalidade presente 

nos novos letramentos, a partir de pressupostos enunciativo-discursivos. A ideia foi 

articular um gênero discursivo de circulação digital com um gênero literário 

“canônico” impresso, acreditando que mesclar gêneros discursivos eruditos – 

presentes na cultura de ensino do texto escrito – com gêneros discursivos digitais 

“impuros”, isto é, “constitucionalmente híbridos” (CANCLINI, 2008, p. 308), 

constituintes das coleções dos alunos, pode ser uma forma interessante de adequar 

o ensino e a aprendizagem de produção de texto na escola às novas necessidades 

linguísticas da sociedade contemporânea. 

A sequência de atividades elaboradas visou como produto final minicontos 

multimodais, uma vez que esse gênero atende às particularidades dos enunciados 

multissemióticos. Para ampliar o trabalho de produção de texto multimodal, ou seja, 

com diferentes modos de representação usados na construção linguística, optamos 

pelo formato de miniconto em vídeo, uma vez que esse formato permite o uso de 

várias estratégias textuais/discursivas, além da linguagem verbal, para a construção 

de sentidos: imagens estáticas ou em movimento (fotografia ou filmagem), áudio 

(música, fala, sons diversos), cores, marcas tipográficas, padrões de entonação etc.  

Segundo Dionísio (2005), esses recursos linguísticos ocasionam mudanças 

significativas na forma como os indivíduos elaboram sentido e significação, 

ultrapassando, assim, a primazia da linguagem verbal. Dessa forma, a 

multimodalidade faz surgir múltiplos diversificados recursos de construção de 

sentido nos enunciados. 

Nesse sentido, no nosso módulo de leitura trabalhamos com o filme de 

animação Coraline e o Mundo Secreto, os minicontos multimodais disponíveis em 

páginas virtuais da internet (nas formas estática e animada) e com um conto do livro 
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Histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe (2010). Sendo que este foi usado tanto 

para a comparação necessária entre conto e miniconto, no intuito de estabelecer as 

diferenças e as semelhanças entre ambos, como também para a apropriação do 

tema terror, escolhido para a produção de texto. Além disso, no módulo de escrita, 

foi oportunizado aos alunos fazerem uma releitura desse conto clássico, 

minimizando-o em um miniconto. 

É importante ressaltar que consideramos nessas atividades da SD a relação 

dialógica dos gêneros discursivos, na qual todo discurso responde a outro, 

confirmando-o ou refutando-o (BAKHTIN, 2011). Ademais, o miniconto multimodal 

caracteriza-se como um novo gênero da contemporaneidade e, dessa forma, um 

novo enunciado, admitindo a heterogeneidade discursiva e sua relação histórica 

social (BAKHTIN, 2011). 

 

 

4.4 O TEMA TERROR: (RE)CRIANDO HISTÓRIAS 

 

 

A interação entre conto clássico e miniconto faz parte da metodologia do 

nosso projeto através, principalmente, do tema terror. Isso porque a leitura dos 

contos de terror, gênero “erudito”, além servir de temática para a produção dos 

minicontos de terror, serviu ainda de base para a definição e compreensão das 

características do miniconto, já que o próprio nome desse gênero discursivo sugere 

que ele seja uma espécie de conto pequeno. Por isso, procurando sanar essa 

possível confusão, fizemos uma contraposição entre dois gêneros, evidenciando que 

apesar de o miniconto conter características do gênero conto de terror na forma 

tradicional, tais como os elementos constitutivos de uma narrativa e a temática, 

tratam-se de gêneros diferentes. 

Dessa forma, o estudo do conto de terror esteve em sintonia com um gênero 

virtual que possui aspectos constituintes das “coleções” dos alunos (o suporte digital, 

o meio de circulação, a fotografia, a música etc.), contendo múltiplas linguagens, 

podendo circular em páginas virtuais que atuam como suporte, no nosso caso, no 

blog. 
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O trabalho resultou na criação de minicontos em vídeos que constituíram, 

como releituras, as respostas dos discentes às leituras feitas do conto de terror de 

Edgar A. Poe (2010) e de outras histórias com o mesmo tema, estabelecendo uma 

relação dialógica e responsiva própria dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011).  

Um fator que determinou a nossa escolha pela temática terror foi o interesse 

do nosso aluno por esse tema. As histórias de seres fantásticos e sobrenaturais 

fazem parte do folclore e da tradição religiosa e se relacionam com outros temas 

como a morte, a ideia de vida após a morte, o mal, os demônios etc. e, por isso, 

acabam chamando a atenção desse público, despertando nele sentimentos de 

curiosidade, estranhamento e horror. Segundo Heloísa Prieto14, os alunos, na idade 

escolar do Ensino Fundamental II, começam a perceber a sociedade e seus 

aspectos mais sombrios. Por isso é interessante trabalhar essa questão na escola 

por meio da literatura de terror.           

Outro aspecto é a questão moral presente nessa literatura, o que permite ao 

leitor, após a leitura, fazer uma reflexão. Isso acontece porque, geralmente, a 

personagem desse tipo de narrativa entra em um mundo cheio de terror e medo 

porque infringiu algum conselho ou determinação.  

O mistério e o suspense típicos também são outros atrativos, pois prendem a 

atenção do leitor, deixando-o num estado de alerta e expectativa por algo 

assombroso, trágico, desconhecido e surpreendente. Por fim, o tema terror pode 

despertar sentimentos perturbadores diante de fatos fantásticos e sobrenaturais e, 

por isso, se torna interessante para o leitor.   

 

 

4.5 BLOG: UM DESIGN DISPONÍVEL PARA O GÊNERO MINICONTO 

 

 

O gênero miniconto circula em suportes digitais/virtuais, sendo predominante 

no blog. Este é um dos meios virtuais mais usados socialmente pelos alunos e 

configura-se como um suporte híbrido, já que compreende muitos gêneros e mídias 

diferentes: imagens, sons, textos verbais, links, vídeos e, por isso, diversas 

                                                             
14

 PRIETO, Heloísa. Documento on-line, não datado e não paginado. 
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/como-trabalhar-escrita-contos-
terror (acessado em 30/10/2014). 
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linguagens. É também capaz de permitir a interação entre os sujeitos autores e 

leitores através dos comentários (post), e-mails e “curtidas” valorativas sobre os 

textos publicados na página. Essa característica do blog confere aos usuários 

leitores influência sobre o conteúdo publicado. 

Para Rojo (2012), a lógica de interação e colaboração presente nos 

multiletramentos possibilita a criação de diversos tipos de enunciados (textos, 

músicas, vídeos, designs, ferramentas, controlados e autorais), que dissolve a noção 

que se tem de propriedade das ideias. Ou seja, os usuários desse tipo de página 

possuem “liberdade para produzir, reproduzir, e difundir a escrita de maneira 

interativa”. Por isso, esse tipo de suporte ou “design disponível” (ROJO, 2012, p. 47) 

configura-se como ambiente virtual adequado para a postagem dos minicontos 

multimodais, por propiciar a interação, a colaboração e o dialogismo, característicos 

dos textos multimodais. 

O blog, usado como ferramenta de ensino, proporciona a aprendizagem da 

leitura e escrita em um novo ambiente de comunicação, uma vez que possibilita o 

contato dos alunos com múltiplas linguagens. Ademais – por ser um ambiente 

colaborativo e por permitir o uso de ferramentas tecnológicas – pode promover no 

aluno o protagonismo cognitivo, já que há uma preocupação editorial com o texto a 

ser postado ou compartilhado nele, haja vista permitir que a postagem fique 

disponível para milhares de possíveis leitores.  

Baseamo-nos nessas considerações para escolher o blog como suporte da 

produção escrita dos alunos. Ademais, o blog esteve presente nas atividades de 

leitura propostas pela nossa SD, uma vez que ele é predominantemente o suporte 

de circulação do miniconto. Seria contraditório divulgar os textos dos alunos em um 

suporte diferente do qual eles leram o gênero em questão, principalmente porque a 

situação de comunicação que orientou a produção textual não foi artificial, mas 

concreta e coerente com as condições de produção e circulação do gênero 

estudado. 

 

 

4.6 DESCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UM PLANO DE AÇÃO 
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As ações discriminadas no quadro abaixo foram desenvolvidas a partir da 

concepção de linguagem como forma de interação (BAKHTIN, 2009) e do esquema 

sugerido por Lopes-Rossi (2011) para o ensino de texto. O quadro sistematiza, de 

modo geral, o roteiro das atividades desenvolvidas na nossa SD: 

 

Quadro 2 – Ações da SD para leitura e escrita do gênero miniconto de terror 

Módulos didáticos:         Sequências Didáticas: 
 

Leitura para a 
apropriação das 
características típicas do 
gênero discursivo 
miniconto de terror. 

 
 Atividades de discussão para a apropriação do tema 

terror, através de textos diversos (orais e escritos, 
impressos e digitais, estáticos e animados): 
 
- Apresentação oral de lendas urbanas e outras histórias 
fantásticas. 
- Apresentação do filme de terror (animação stop-motion, 
2009) Coraline e o Mundo Secreto 15 (adaptação do livro 
de terror fantástico, do autor britânico Neil Gaiman, 
2002), como atividade geradora de discussão. 
-Sequência de três atividades: a 1ª para o 
reconhecimento dos recursos de terror e suspense em 
um texto multimodal, a 2ª para a revisão da sequência 
narrativa, a 3ª para o reconhecimento das múltiplas 
linguagens do texto animado e algumas questões do 
discurso. Todas a partir do filme assistido. 
- Audição (texto verbal, música e outros sons) do conto 
de terror O gato preto de Edgar Allan Poe e leitura da 
versão impressa para a criação de uma storyboard16.  
- Atividade de discussão sobre foco narrativo no gênero 
de terror. 
 

 Leitura de minicontos multimodais (modelo de gênero a 
ser produzido) no blog Miniversos Perversos, 

                                                             

15
 O filme conta a história de Coraline Jones, uma menina que se muda com sua família para uma 

enorme casa. Entediada, a garota descobre uma porta secreta que dá acesso a outra dimensão, 
bastante similar a sua, porém, tudo aparenta ser melhor. Mas, Coraline logo percebe que há algo de 
errado com seus pais alternativos. A garota descobre que eles, na verdade, são dois bruxos que 
aprisionam crianças infelizes de suas famílias e que comem suas vidas e capturam seus olhos. 
Desesperada, Coraline foge do mundo secreto, mas descobre que seus pais de verdade foram 
aprisionados pelos pais alternativos. Por fim, Coraline, com sua bravura e esperteza, escapa desse 
mundo e salva sua família verdadeira. (Adaptado, disponível 
em http://pt.wikipedia.org/wiki/Coraline_(filme), acessado em 03 de ago. de 2014). 
16 Storyboard é um tipo de roteiro que contém desenhos em sequência cronológica, mostrando as 
cenas e ações mais importantes na decupagem de um filme. As ilustrações são feitas em quadros, 
semelhantes aos quadrinhos. Depois de finalizada, as pessoas envolvidas no projeto podem perceber 
as nuances de sequência, ritmo das cenas, clima e a eficácia em transmitir a história. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coraline_(filme)
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Minimínimos (minicontos ilustrados), Literatortura e 
outros. 

 Atividades interpretativas e para o conhecimento das 
características discursivas, temáticas e composicionais 
do conto de terror e do miniconto, através do confronto 
entre esses dois gêneros, estabelecendo semelhanças e 
diferenças. 
 

 Apresentação da situação de comunicação para a 
produção de minicontos de terror em vídeo: Festival 
Virtual de Minicontos de Terror, que ocorrerá no blog da 
escola, através de publicação no You Tube. 

  
Produção escrita do 
gênero miniconto de 
acordo com suas 
condições de produção 
típicas 

 
 Desafio no facebook: criação de minicontos como 

releituras do conto O gato preto.  
 Apresentação do miniconto em vídeo Vida de Inseto, 

miniconto animado17 baseado em A metamorfose, de 
Franz Kafka, e das adaptações minimizadas em vídeo do 
conto O Gato Preto, a fim de exemplificar a transposição 
do texto escrito para o texto audiovisual animado. 

 Primeira produção escrita do miniconto de terror, em 
grupos, feita em sala de aula. 

 Revisão e correção participativa da primeira escrita dos 
minicontos, por meio de ficha de correção. Ainda nessa 
etapa, alguns minicontos produzidos pelos alunos serão 
selecionados e ampliados através de datashow para 
correção em sala, a fim de orientar quanto à adequação 
às características discursivas do gênero bem como aos 
seus aspectos linguísticos.  

 Chat com  
 o escritor de minicontos Gustavo Martins, criador do blog 

Minicontos Perversos (Os alunos podem fazer perguntas 
sobre o processo de produção do gênero miniconto e 
sua circulação em suportes virtuais na internet, por 
exemplo). 

 Refacção do texto. 
 Apresentação de um tutorial, em sala (através de 

datashow), sobre a utilização da ferramenta Movie Maker 
para a criação de vídeo. Para a elaboração do tutorial, 
usamos a sugestão de DIAS et al. (2011, p. 90). 

 Criação do roteiro para a produção do miniconto de terror 
em vídeo (escrita verbal do texto, tempo médio de 
duração, cenas, diálogos, técnica de animação 
escolhida, materiais para a produção do vídeo, programa 

                                                             
17

 Produção de alunos do 1º ano do Ensino Médio, da escola Móbile, SP. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BkRCHB1hzEE (acessado em 05 de maio de 2014).  
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a ser utilizado, personagens, storyboard, definição dos 
recursos linguísticos que serão utilizados, relatório). 

 1ª oficina de vídeo: apresentação de tutorial sobre a 
técnica de animação stop motion. 

 2ª oficina de vídeo: criação e captura de imagens para 
compor o filme e escolha dos efeitos sonoros. 

 3ª oficina de vídeo: transposição do texto verbal, das 
imagens e dos efeitos sonoros para o computador.  
Criação e edição de um pequeno vídeo usando a 
ferramenta Movie Maker. 

 Correção/avaliação (participativa, no processo de 
produção do vídeo). 

 Editoração da versão final dos minicontos de terror em 
vídeo (refacção e ajustes). 

 
Divulgação ao público, 
de acordo com a forma 
típica de circulação do 
gênero miniconto 
multimodal. 

 
 Publicação dos vídeos com minicontos em plataformas 

virtuais, como You Tube e o blog da escola. 
 Divulgação do Festival virtual de minicontos de terror 

para os outros alunos da escola, através de cartazes e 
panfletos.  

 Apresentação dos minicontos no festival, em data 
específica na sala de multimídia da escola, através do 
acesso às páginas virtuais nas quais foram publicados. 
Nesse momento, por se tratar de um festival, os alunos 
podem votar no miniconto que mais gostaram. 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 

 

 

Ressaltamos que todas essas ações foram detalhadas em diversas atividades 

que criamos e reunimos em um caderno (apêndice 1, pág. 137), também dividido em 

três módulos, que traz além dos exercícios para os alunos, orientações ao professor 

para o ensino de texto multimodal. Assim, na aplicação da nossa pesquisa na 

escola, seguimos a sequência de orientações e atividades organizadas nesse 

caderno. 
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5 RELATO DE EXPERIÊNCIA: UMA ANÁLISE DA INTERVENÇÃO 

 

 

Como as atividades do nosso projeto foram aplicadas em duas instituições, 

fizemos o relato separadamente, conforme a ordem cronológica da aplicação das 

nossas ações. Iniciamos a descrição e a análise da sequência didática desenvolvida 

na Escola Estadual Mascarenhas Homem, com aplicação feita em 2014, e 

posteriormente, em outro tópico, a da Escola Estadual Tiradentes, cuja aplicação 

ocorreu em 2015. 

Neste relato seguimos a ordem cronológica de aplicação dos três módulos da 

Sequência Didática sugerida por Lopes-Rossi (2011), ou seja, primeiro o módulo de 

leitura (21 aulas), depois o módulo de escrita (12 aulas) e, por último, o módulo de 

divulgação (03 aulas).  

Queremos antes esclarecer que na primeira aplicação, em 2014, o trabalho foi 

interrompido inviabilizando a sua conclusão. Dessa forma, fizemos o relato somente 

do primeiro módulo, ou seja, das atividades de apresentação do tema e de leitura, 

uma vez que foi nessa etapa que tivemos que encerrar nosso projeto. Os motivos 

disso foram o extravio dos dados produzidos no processo de aplicação do primeiro 

módulo18, o final do ano letivo e a mudança da carga horária dos professores de 

Língua Portuguesa do Estado do Rio Grande do Norte, que nos obrigou a mudar de 

instituição, já que a Escola Mascarenhas Homem não podia mais disponibilizar uma 

carga horária completa para a disciplina de português. Foi, principalmente, esse 

último fato que nos levou a fazer uma segunda aplicação do projeto, no ano letivo de 

2015, na Escola Tiradentes, ao invés de continuar o processo na escola anterior.  

A nossa sequência didática, na Escola Tiradentes, ocorreu dentro do tempo 

estimado, ou seja, em 36 aulas distribuídas em 22 dias letivos, incluindo o tempo 

destinado à divulgação dos textos produzidos pelos alunos. Esse número de aulas 

se deve ao fato de que as atividades desenvolvidas contemplam não só o trabalho 

com leitura e escrita verbal, mas também com a editoração de vídeo, o que exige um 

pouco mais de tempo. Lopes-Rossi (2011) esclarece que o ensino de texto na 

                                                             
18

 Em novembro de 2014, ocorreu uma limpeza nos armários da Escola Estadual Mascarenhas 
Homem determinada pela direção da instituição. Na ocasião, estava aberto o armário com as 
atividades do projeto feitas pelos alunos e alguns materiais produzidos por eles para o painel de 
socialização. Esse material acabou sendo confundido com atividades descartadas, o que levou as 
zeladoras a jogarem tudo no lixo. 
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escola a partir de Sequências Didáticas exige várias horas/aulas, além de atividades 

extraclasses dos alunos para a aquisição de informações necessárias à produção 

textual. O tempo da aplicação de uma SD também está relacionado à complexidade 

do gênero estudado e dos conhecimentos prévios dos discentes. A autora, referindo-

se especificamente ao primeiro módulo (maior em número de aulas), argumenta que 

não se pode realizar o trabalho de leitura apenas com algumas perguntas sobre o 

texto lido. É necessário que o professor organize uma sequência de atividades que 

abordem os vários aspectos do texto. Essas considerações justificam o número de 

aulas que destinamos ao nosso módulo de leitura. 

          Na Escola Mascarenhas Homem, a aplicação do primeiro módulo ocorreu de 

07 de novembro a 01 de dezembro de 2014, o que correspondeu a 16 aulas do 

módulo de leitura. Já na Escola Tiradentes, os três módulos foram aplicados no 

período de 11 de março de 2015 a 22 de maio de 2015. Embora esta última 

aplicação tenha abrangido mais de dois meses, ela foi feita dentro do número 

estipulado de 36 aulas, que corresponderiam a menos de dois meses caso tivessem 

ocorrido no fluxo normal de aulas. Imprensados de feriados, paradas da classe de 

professores, eventos internos da escola etc. foram alguns dos motivos que 

ocasionaram o prolongamento do nosso trabalho.  

 

5.1 A PRIMEIRA APLICAÇÃO: 

 

5.1.1 Módulo de Leitura: 

 

a. Introdução ao tema terror fantástico: 

 

           Entendemos com Bakhtin (2009) que a linguagem constitui forma de 

interação entre os sujeitos, dessa forma, foi sob essa ótica que elaboramos e 

aplicamos as atividades relatadas a seguir.  

Iniciamos o primeiro módulo da sequência didática apresentando à turma o 

tema terror. Para isso, escrevemos na lousa as palavras “medo” e “sobrenatural” e 

pedimos para os alunos definirem oralmente cada uma. Depois, perguntamos se 

acreditavam no sobrenatural, se tinham medo de algo que não pertencia ao mundo 
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real e se já vivenciaram (ou conheciam alguém que já tivesse vivenciado) uma 

experiência sobre-humana. Esse foi um momento interessante, pois conseguiu a 

atenção dos alunos que, eufóricos, se apressaram em dizer o que sabiam sobre o 

assunto, em expressar a opinião a respeito dele e a fazer relatos de acontecimentos 

sobrenaturais que vivenciaram ou ouviram. Esse tipo de atividade pôde possibilitar a 

“interação verbal, a escuta e a réplica ativa, com vistas à criação de vínculo e 

proximidade entre professor e alunos, num clima que comporta o compartilhar do 

conhecimento e da troca de informações” (DIAS et al., 2011, p. 84).  

Um fato curioso é que embora a turma tenha mostrando bastante interesse no 

tema, alguns alunos resistiram, inicialmente, a discuti-lo. Nas justificativas deles 

notamos uma leitura de mundo voltada para dogmas religiosos e, para eles, 

inquestionáveis. Diante disso, procuramos direcionar a discussão, sem posições 

autoritárias, para a conscientização de que a crença religiosa cristã aceita a 

existência do mal, bem como a de seres e circunstâncias sobrenaturais. Procuramos 

mostrar que, inclusive, o terror na literatura está muito relacionado à religião.  

Acreditamos que o posicionamento desses alunos não surgiu isoladamente, 

mas foi assimilado por meio da interação com os que convivem com ele, pois é 

através dela que o “eu” assume suas posições e pontos de vista.  No entanto, o 

indivíduo mantém diálogos com diversos outros discursos com os quais ele pode 

confirmar ou não e, portando, concordar ou se opor àquilo que ele assimilou como 

verdade absoluta. 

Desse modo, a atividade geradora de discussão pôde nos revelar que o 

nosso aluno é um sujeito que se insere numa ideologia de fé religiosa e crença nas 

superstições valorizadas pela sociedade, o que influenciou na sua percepção sobre 

o tema. Porém, notamos que, apesar disso, nas falas de alguns alunos havia um 

embate que ora afirmava ora contestava o discurso ideológico de existência do 

sobrenatural. Havia, portanto, um medo em questionar os dogmas já culturalmente 

internalizados, mas também o levantamento de dúvidas sobre o tema, consoante 

Bakhtin (2011, p. 271) quanto diz que:  

 

o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), 

completa-o, aplica-o,  prepara-se para usá-lo, etc. (...).  
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Nesse sentido, aprofundamos a discussão explicando que o sobrenatural 

sempre existiu na história da humanidade e que o imaginário, a superstição e a 

crença em bruxas, demônios, fantasmas, seres de outro mundo ou encantados 

estiveram presentes em diferentes épocas. Mostramos, como exemplos, os nomes 

de algumas lendas e narrativas de terror que ainda hoje despertam a atenção das 

pessoas e, a partir disso, propomos que os alunos contassem oralmente as lendas 

urbanas ou outras narrativas de terror que conheciam. Histórias clássicas do nosso 

folclore relacionadas ao imaginário popular como Maria Sangrenta, A Loira do 

Banheiro, Annabelle, Jogo do copo (tabuleiro de Ouija) entre outras foram relatadas. 

Essa atividade permitiu que eles adotassem uma postura de compreensão 

responsiva ativa em relação às histórias narradas (BAKHTIN, 2011), além de 

evidenciar também suas visões ideológicas e culturais sobre o tema terror, que 

apareceu, como já dissemos, relacionado à crença religiosa e à superstição popular. 

Isso pôde nos demonstrar o sujeito bakhtiniano concebido como socialmente 

constituído, assim como a linguagem (e consequentemente seu discurso), possuindo 

valores ideológicos e culturais enraizados na sociedade da qual participa.  

Depois disso, socializamos algumas informações sobre o tema terror na 

literatura, visando relacionar o conhecimento de mundo dos alunos ao conhecimento 

convencionado, sistematizando as ideias a respeito do assunto. Assim, mostramos 

algumas marcas que são exclusivas desse tipo de literatura, como a ausência de 

desfechos felizes, critério para a diferenciação entre as histórias de terror e as 

demais histórias que também apresentam seres e fatos sobrenaturais, como os 

contos maravilhosos, por exemplo.  

A perda, a morte e questões morais também aparecem nessa literatura e, por 

isso, discutimos com os alunos o fato de as narrativas de terror mostrarem aspectos 

sombrios da sociedade, trazendo à tona os seus temores.  É importante esclarecer 

que o nosso objetivo com essa discussão não foi expor os alunos ao medo, mas 

discutir “o que, por muitas vezes, é incompreensível e mostrar como isso pode ser 

retratado na literatura” (PRIETO, 2014) 19.          

                                                             
19

 Heloísa Prieto, escritora e doutora em Literatura pela Universidade de São Paulo – USP. Disponível 
em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/como-trabalhar-escrita-
contos-terror>, documento não datado e não paginado. Acessado em: 30 out. 2014. 
 

http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/como-trabalhar-escrita-contos-terror
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/como-trabalhar-escrita-contos-terror
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O próximo passo foi levar os alunos à sala de informática da escola para 

acessarem uma coletânea de dez clássicas narrativas de terror, no estilo 

Creepypasta 20, na internet. Eles leram essas histórias e, no caderno, fizeram 

anotações sobre suas impressões da leitura relacionando-as às discussões feitas 

anteriormente, estabelecendo, assim, relações dialógicas entre as narrativas orais 

feitas em sala, as digitais, e suas próprias visões de mundo, num embate ideológico 

característico do processo da linguagem.   

Essa atividade também pôs o aluno em contato com a literatura digital e o seu 

suporte, promovendo a familiarização dele com aspectos presentes nesse tipo de 

literatura, tais como o hibridismo de linguagens e a multimodalidade: palavras, 

imagens, cores, sons, formatos, traços tipográficos etc. A leitura significativa desses 

elementos foram imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso projeto de 

escrita, já que objetivamos a produção de um texto digital de circulação na rede 

virtual. 

Segundo Rojo (2012), esse hibridismo de linguagens, mídias e culturas define 

os multiletramentos. A leitura das Creepypastas, em seu suporte típico, pôde 

evidenciar a multiplicidade presente na sociedade contemporânea no que diz 

respeito à cultura (no caso, as crenças religiosas e supersticiosas) e às linguagens 

que constituem esses enunciados (fotos, áudio e vídeos, além da linguagem verbal). 

Colocar nosso aluno diante de uma proposta de leitura desses aspectos ampliou sua 

interpretação do texto e, consequentemente, de possíveis significações, contribuindo 

para a formação de um leitor competente.  

Em seguida, em grupos, os alunos produziram ilustrações das lendas urbanas 

pertencentes à cultura deles e das creepypastas lidas e as apresentaram para a 

turma, que teve que identificar as histórias a partir das imagens fornecidas, 

exercitando a leitura da linguagem não verbal.  

 

                                                             
20

 Creepypastas são histórias ficcionais de terror e suspense encontradas na internet, postadas em 
diversos fóruns, blogs e outros sites similares, com o propósito de assustar e perturbar os leitores. O 
nome surgiu da palavra "Copypasta", uma expressão usada na rede para definir textos que são 
copiados e colados diversas vezes. Essas narrativas, geralmente, são suplementadas com foto, áudio 
e/ou vídeo que enriquecem seu conteúdo, aumentando assim o efeito de terror sobre o leitor. A 
história é contada como se fosse escrita em um diário ou relatório, em ordem cronológica ou não. 
Pode apresentar uma lista de instruções misteriosas para o leitor seguir como em um ritual, trazer 
episódios de TV perdidos não exibidos por algum motivo terrível ou estranho, ou ainda se basear em 
algum jogo famoso ou em lendas urbanas. 
http://ptbr.creepypastabrasil.wikia.com/wiki/Wiki_Creepypasta_Brasil (acessado em: 29 mar. 2015). 
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Figura 3: Ilustração da lenda urbana "A casa mal-assombrada” 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

 
No intuito de reforçar o estudo do tema terror e fazer a turma reconhecer as 

múltiplas linguagens do texto animado, exibimos a versão em stop motion de 

Coraline e o Mundo Secreto, novela de terror fantástico de Neil Gaiman. Antes, 

mostramos o título e a capa do livro e pedimos para os alunos falarem sobre como 

imaginavam ser esse mundo secreto e escutamos suas inferências que, ao término 

do filme, foram confrontadas com suas novas percepções. Nesse momento, a fim de 

conduzir a discussão e promover a responsividade ativa, perguntamos o que eles 

acharam do filme, se em algum momento sentiram medo, horror, estranhamento, 

susto e que cenas provocaram esses sentimentos. 

Em seguida, dividimos os alunos em grupos e entregamos fotocópias da 

atividade 1 (apêndice 1, p. 137), cujo objetivo foi fazer o aluno familiarizar-se com o 

tema terror fantástico e reconhecer os recursos de suspense e mistério presentes 

nos gêneros de terror. Assim, as questões versaram sobre os elementos 

sobrenaturais e inverossímeis presentes no filme Coraline: bruxas, amuletos, 

feitiços, fantasmas e outros, com destaque em um personagem, o gato preto, peça 

chave no desenrolar e no desfecho dessa narrativa. Além disso, a atividade 

direcionou o reconhecimento das pistas deixadas pelo texto para a solução do 

mistério envolvido na história.   

Durante a correção, apresentamos informações sobre a simbologia desses 

elementos e reforçamos a compreensão de como eles tornaram-se fundamentais 

para compor o texto no gênero terror. Explicamos que a crença nessa simbologia é 
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fruto da superstição popular presente na história do homem, dos seus medos e da 

sua necessidade de respostas. Dessa forma, os alunos puderam perceber a 

superstição que envolve a figura desses elementos, estabelecendo as relações 

dialógicas e culturais da história do filme com as crenças folclóricas e religiosas da 

sociedade.  

 Ainda usando o filme Coraline, passamos para a atividade 2 (apêndice 1, p. 

150), objetivando revisar a estrutura e os elementos da sequência narrativa, aliando 

questões de análise desses aspectos a questões interpretativas. Esse momento foi 

fundamental para que os alunos sistematizassem seus conhecimentos sobre 

algumas características próprias dos gêneros narrativos, tais como personagens, 

tempo, espaço, foco narrativo, enredo e as características estruturais. Achamos 

necessário trabalhar esses aspectos, já que o miniconto, gênero a ser produzido, 

tem como característica composicional ser uma narração. 

Na terceira semana de aula, aplicamos a atividade 3 (apêndice 1, p. 154), a 

qual trabalhou o reconhecimento das múltiplas linguagens do texto animado e 

algumas questões do discurso. Nela, propomos que os alunos relacionassem a 

história Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, à história criada por Neil 

Gaiman, já que esta foi considerada pela crítica do cinema como uma releitura 

contemporânea daquela. 

Dessa forma, os alunos compararam as duas narrativas em busca de 

semelhanças que as aproximavam. Aqui, pudemos perceber o exercício de análise 

dialógica, uma vez que a turma conseguiu observar o diálogo entre os textos, 

perceptíveis em elementos comuns aos dois: a protagonista (a curiosidade, a 

coragem e o estado de tédio, além das ações), a presença de um gato para guiar a 

personagem, um mundo alternativo e perigoso e até o próprio enredo etc.  

Além disso, na atividade, os alunos puderam relacionar situações vivenciadas 

pela protagonista com suas próprias vivências.  Como o filme colocou em destaque 

uma situação muito comum nas famílias contemporâneas – a falta de tempo dos 

pais em relação aos filhos – discutimos a opinião do aluno sobre isso, colocando-o 

numa posição de responsividade diante da crítica feita na história. 

Ainda na atividade 3, destacamos que o filme assistido é uma adaptação de 

um livro impresso e solicitamos que os alunos fizessem uma comparação entre as 

duas versões, apontando os aspectos que diferenciaram o texto impresso do texto 

animado/digitalizado. A partir disso, eles aprofundaram a leitura das outras 
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linguagens, além da verbal, presentes no texto, inferindo seus significados não só 

sob o ponto de vista da sequência narrativa (por exemplo, cores como marcadores 

de tempo e espaço, o foco da câmera sugerindo ações etc.), mas também sob o 

ponto de vista do discurso (cores indicando a importância de alguns personagens e 

reforçando o tema; técnica de animação, design e trilha sonora indicando o estilo e o 

público alvo etc.). Nesse item, os alunos tiveram um pouco de dificuldade em 

perceber como as outras formas de linguagem significam em um enunciado, talvez 

por estarem mais acostumados a fazerem leitura somente do texto verbal, ou 

apenas conseguirem enxergar esse tipo de linguagem como a única a ser 

considerada em uma leitura.  

Assim, queremos justificar que nessas três atividades procuramos mostrar o 

filme como um texto a ser lido e compreendido, desmitificando essa ideia de 

linguagem verbal como a única passível de ser interpretada. Por isso, enfatizamos 

na leitura do filme as significações das outras linguagens presentes nele, como as 

imagens em movimento, o foco da câmera, os sons, as cores etc. Além do mais, a 

nossa sequência didática exigiu dos alunos esse conhecimento, já que ela propôs a 

produção de um gênero multimodal animado, o que requer um trabalho voltado para 

os multiletramentos, isto é, para o reconhecimento das múltiplas linguagens e 

culturas presentes em determinados enunciados.  

Encerrando o ciclo de atividades específicas sobre o filme, os alunos fizeram 

uma pesquisa na internet sobre o processo de produção dele, a fim de observarem 

como se constitui a escrita de um texto em vídeo, neste caso, através da técnica de 

animação stop motion. Deste modo, puderam perceber como se compõem os 

diversos recursos de construção de sentidos em um gênero animado, saindo do 

plano apenas da leitura desses sentidos para o reconhecimento das ferramentas de 

sua produção/escrita. 

 Foi nesse momento que fizemos a apresentação da proposta de produção 

dos minicontos de terror, no formato em vídeo, usando a técnica stop motion, 

preferencialmente. Explicamos que os textos seriam produzidos para uma situação 

concreta de comunicação na escola e na rede da internet, através do 1º Festival de 

Minicontos de Terror. Esclarecemos que o evento teria como público principal a 

comunidade escolar e como público secundário a comunidade em geral que se 

interessa pelo tema e faz a leitura do gênero miniconto pela internet. 
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Notamos que o fato de indicar o leitor da produção textual proposta e de ela 

estar inserida em uma situação de comunicação real fez com que os discentes se 

envolvessem mais no processo de leitura e escrita do gênero estudado. Ouvimos 

perguntas do tipo: “Realmente nossos textos serão publicados na internet?”, “As 

pessoas irão ler nossos textos?”, “Vamos poder mostrá-los para os outros alunos da 

escola?”. São questionamentos que denunciaram uma preocupação em saber quem 

iria ler a escrita deles e se realmente ela seria disponibilizada para essa leitura. 

Assim, as atividades desenvolvidas em sala para a produção textual foram se 

mostrando significativas também para a turma, uma vez que estavam inseridas 

dentro de um contexto e de um propósito comunicativo reais.  

Sobre isso, Geraldi (2011, p. 41) nos esclarece que o texto colocado como 

forma de interação numa situação concreta de fala “situa a linguagem como o lugar 

de constituição de relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos”. Daí a 

importância de se trabalhar considerando essa perspectiva, pois coloca o aluno 

diante de uma situação concreta de fala, ou seja, não artificial, dando sentido às 

ações de leitura e escrita, bem como à relação que se constitui entre os sujeitos do 

discurso.  

 

b. Conto de terror: um gênero para entender outro 

 

Feitas as apresentações do grande tema terror, da técnica de animação stop 

motion e da situação de produção de texto, passamos para o estudo do gênero 

conto de terror, conhecimento necessário para a definição do miniconto e, portanto, 

para a escrita final.  

Com o objetivo de fazer nossos alunos reconhecerem as características 

textuais/discursivas desses dois gêneros, iniciamos um trabalho de leitura do conto 

de terror O gato preto, de Edgar Allan Poe (2010, p. 47-65). Principiamos a conversa 

perguntando aos alunos se eles conheciam esse autor ou alguma de suas obras. 

Considerando a existência de vários títulos de Poe disponibilizados na biblioteca 

escolar da rede pública e também de adaptações de seus contos em canal de TV, 

nós imaginávamos que alguns discentes o conhecessem, porém, a resposta foi 

negativa. Eles mostraram ter conhecimento de histórias de terror, mas não adquirido 
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por meio da leitura literária, e sim do cinema e da tradição oral, como pudemos 

evidenciar nas atividades iniciais do módulo de leitura.     

Dessa forma, achamos conveniente contar à turma um pouco da história 

desse escritor, já que essas informações podiam ajudá-la a compor a compreensão 

do texto. Na verdade, é uma constante nos contos de Poe a semelhança entre a 

vida dos personagens protagonistas e a do próprio autor. Achamos que esse fato 

poderia ser notado pelos nossos alunos caso conhecessem a biografia dele e, 

consequentemente, reconheceriam as relações entre autor e obra durante a leitura 

do conto O gato preto. Essa hipótese foi, posteriormente, confirmada nas falas dos 

alunos durante a discussão do conto, que revelaram a percepção de que autor e 

narrador, em alguns momentos no texto analisado, se confundiam.  Por causa disso, 

ouvimos perguntas sobre os dois, autor e narrador, serem a mesma pessoa e 

constatações sobre as possíveis semelhanças entre eles.   

Posteriormente, mostramos para a turma o livro Histórias Extraordinárias de 

Edgar Allan Poe. Pedimos que observassem esse título e a ilustração da capa – a 

imagem de um gato preto – e formulassem hipóteses sobre o que sugeriam. 

Acreditamos que a crença ou simplesmente o conhecimento da superstição que 

evolve a imagem do gato preto bem como a discussão sobre esse personagem feita 

na atividade 1 contribuíram para que o aluno inferisse que o livro tratava de uma 

história de terror.  

Em seguida, colocamos somente o áudio do conto O gato preto para que os 

alunos fizessem um exercício de audição. O texto foi narrado por uma voz grave e 

fúnebre, com fundo musical de suspense e outros efeitos sonoros. Além disso, 

preparamos o ambiente com um clima adequado ao tema terror: lâmpadas 

apagadas, luz de velas e tela do datashow com a imagem estática de um gato preto. 

Isso tornou a aula em um momento extremamente envolvente, despertando 

curiosidade, atenção e expectativa nos alunos, impressões que estão, geralmente, 

associadas ao efeito que a literatura de terror causa em seus leitores. 
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Figura 4: Apresentação do conto de terror “O Gato Preto” 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2014). 

 

Após a audição da história, recolhemos as impressões gerais dos alunos e 

confirmamos as inferências incitadas anteriormente. Nesse momento, eles também 

falaram sobre os elementos do conto que despertaram os sentimentos de medo e 

suspense, tais como os fatos estranhos e sobrenaturais observados na narração.  

Visando identificar o dialogismo no conto de Edgar, os alunos o compararam 

ao filme assistido, apontando as relações dialógicas entre os dois: a presença do 

gato preto como elemento chave para o suspense, o fantástico nas duas narrativas e 

as superstições que envolvem a figura desse animal, bem como sua simbologia.  

A partir daí, explicamos para os alunos que o texto ouvido tratava-se de um 

conto de terror fantástico, que tem como característica principal provocar medo, 

estranhamento ou tensão no leitor.  

Considerando que a concepção bakhtiniana entende que todo enunciado se 

concretiza através de um gênero discursivo, foi sob essa perspectiva que estudamos 

o conto de terror com nossos alunos. Procuramos mostrar que esse enunciado, 

enquanto gênero discursivo apresenta características temáticas, composicionais e 

estilísticas específicas. Nesse sentido, discutimos com a turma o tema terror 

fantástico no conto estudado, aspectos da sua forma composicional e marcas 

linguísticas, posteriormente vistos com mais detalhes nas atividades 4 e 5. 
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Propomos, então, a leitura desse conto impresso, considerando a perspectiva 

de Solé (1998) sobre o trabalho de leitura na escola pautado em objetivos definidos. 

Como esse objetivo interfere na interpretação que o leitor faz do texto, é 

imprescindível que o professor o leve em conta quando se trata de ensinar a ler e a 

compreender. 

Sobre isso, Geraldi (2011) afirma que os sujeitos, enquanto leitores, assumem 

uma postura diante do texto que está relacionada ao seu objetivo de leitura. Dessa 

forma, procurando que o nosso aluno fizesse uma leitura significativa do conto O 

Gato Preto, conforme sua necessidade de aprendizagem sobre esse gênero para a 

proposta de escrita do miniconto de terror, orientamos as atividades de leitura 

pautadas em dois objetivos sugeridos por Geraldi (2011): leitura pretexto (para criar 

uma storyboard e uma releitura minimizada) e leitura estudo do texto (responder 

questões para compreensão dos aspectos discursivos que diferenciam o gênero 

conto de terror do gênero miniconto). 

Assim, dividimos a turma em grupos e distribuímos cópias do conto de terror 

em estudo indicando as partes que o estruturavam, a fim de continuarmos o trabalho 

de reconhecimento e produção de outras linguagens, bem como da estrutura 

narrativa. Solicitamos que os alunos o lessem para poder produzir uma storyboard 

do conto, o que, consequentemente, os colocaria diante da produção de elementos 

da linguagem não verbal, da organização de roteiro, e da organização temporal da 

narrativa (conhecimentos necessários para a produção de vídeo). 

Cada grupo ilustrou uma parte da estrutura do texto e, ao fim, todos 

montaram a storyboard. A ordem sequencial dos quadros, em um painel, foi decidida 

pelos próprios discentes que, reconhecendo nas imagens as cenas do conto, foram 

estabelecendo coerentemente a sequência narrativa dele.  

Aqui os alunos já mostravam mais facilidade em reconhecer outras formas de 

linguagem e alguns aspectos comuns da sequência narrativa. Considerando isso, 

passamos a atividade 4 (apêndice 1, p. 171), cujas questões destacaram o foco 

narrativo no gênero de terror. Esse exercício, assim como os outros, também foi feito 

em grupo, pois acreditamos que a construção participativa do conhecimento e a 

interação entre os alunos durante a realização das tarefas podem contribuir para o 

sucesso da sua aprendizagem.  

O destaque que demos ao tipo de narrador do conto de terror se deve ao fato 

de ele apresentar algumas peculiaridades relacionadas ao tema. Em O gato preto, o 
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narrador em primeira pessoa permite que o leitor questione a confiança no fato 

narrado, isso porque é somente do ponto de vista desse personagem que tudo é 

visto e contado. Dessa forma, ele narra de um centro fixo e limitado as suas 

percepções e deixa que o leitor questione se é verdade ou não o fato narrado. Essa 

ambivalência, cuja confiabilidade do leitor no narrador é posta em dúvida, já é uma 

característica discursiva desse gênero, conferindo a ele o suspense necessário ao 

efeito de terror.  

Considerando isso, procuramos na atividade de leitura manter a interação 

entre o texto e o leitor, de forma que este último não adotasse uma atitude passiva, 

mas crítica, através de questionamentos que colocassem em cheque as ações 

narradas sob o ponto de vista do protagonista. Assim, encontramos nas atividades, 

comentários dos alunos sobre as ações narradas: “Foram delírios, porque ele era 

um bêbado”; “Eu acho que não é delírio”; “Hora parece que ele vivenciou, hora 

parece delírio do narrador” 21, “Acho que ele vivenciou porque é tudo tão detalhado”. 

Estes são posicionamentos que evidenciam a leitura enquanto interação (Bakhtin, 

2011). Nessa perspectiva, o sujeito, no processo de leitura, atribui significação ao 

texto lido através da interação com ele, realizando uma atividade dialógica e 

ativamente responsiva.  

Aqui encerramos o relato da primeira aplicação da nossa sequência didática. 

O módulo de leitura não foi dado por inteiro, devido às circunstâncias já ditas. Assim, 

os alunos da Escola Mascarenhas Homem só foram contemplados com as 

atividades sobre o tema e o gênero conto de terror, não chegando a ler o gênero que 

iriam produzir como releituras: o miniconto.   

 

5.2 A SEGUNDA APLICAÇÃO:  

 

5.2.1 Módulo de Leitura: 

 

a) Introdução ao tema terror fantástico: 

 

                                                             
21

 Todas as falas (orais e escritas) dos alunos presentes neste relato foram transcritas exatamente 
como produzidas no original, inclusive os desvios gramaticais.  
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Na nossa segunda aplicação, ocorrida na Escola Estadual Tiradentes, até 

certo ponto (final do primeiro módulo) repetimos as mesmas ações aplicadas na 

Escola Estadual Mascarenhas Homem. Portanto, consideramos desnecessário 

descrevermos os mesmos passos feitos anteriormente. Vamos apenas, até a parte 

que se repete, descrever a resposta do aluno em relação a nossa proposta, suas 

reações e aprendizagem. Ou seja, vamos nos ater ao que de fato mudou: o aluno e 

a escola.   

Na escola Tiradentes, notamos uma boa recepção do tema por parte da turma 

e não houve nenhum caso de rejeição ao trabalho, como o que aconteceu na outra 

escola com alguns discentes. Aqui o aluno também se mostrou um sujeito inserido 

numa cultura de superstições e crenças religiosas, isso pôde ser evidenciado em 

seus relatos sobre fatos sobrenaturais já vivenciados. 

Em relação às três atividades sobre o filme a resposta foi similar, no entanto, 

notamos um maior compromisso dos alunos da primeira escola, talvez pelo fato de 

boa parte dos alunos do 8º ano do Tiradentes estar fora da faixa etária escolar, a 

maioria por dificuldades de aprendizagem. A possibilidade de fechamento da turma 

também cooperou para que eles ficassem, inicialmente, desestimulados a se 

envolverem com o projeto. Dessa forma, encontramos problemas como a demora 

em receber deles as atividades respondidas, uma apatia em fazer a correção 

coletiva e uma falta de responsabilidade com as tarefas (extraclasse) encaminhadas. 

Entretanto, essa situação só durou até a apresentação da situação de produção 

textual. 

A partir desse momento, os alunos se mostraram curiosos pelo gênero 

miniconto, totalmente desconhecido para eles e até empolgados com o fato desse 

texto ser publicado nas redes sociais. Saber que suas produções textuais seriam 

lidas por um público, além do professor e fora dos muros da escola, em um suporte 

muito usado por eles para as práticas de leitura e escrita foi imprescindível para 

motivar esse aluno durante o processo do nosso trabalho.  

Por fim, nessa primeira etapa de estudo do grande tema, mesmo com esses 

pequenos percalços, conseguimos alcançar os objetivos almejados, como fazer o 

nosso aluno perceber que as histórias de terror estão estreitamente ligadas à cultura 

da sociedade – principalmente no que se refere às crenças supersticiosas e às 

religiosas – e reconhecer que em um texto animado há várias outras formas de 

linguagem além da verbal. Isso pôde ser evidenciado nas discussões em sala e nas 
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respostas dadas às atividades. Assim passamos para a próxima etapa: o trabalho 

com o gênero conto.  

 

b. Conto de terror: um gênero para entender outro 

 

Aqui já contávamos com um aluno mais disposto e envolvido, de fato, no 

projeto de leitura e escrita. Fizemos a audição e a leitura do conto O gato preto, de 

Edgar Allan Poe, seguindo as mesmas ações relatadas com os alunos da outra 

escola. Assim, trabalhamos questões interpretativas e de reconhecimento das 

características composicionais, temáticas e estilísticas do gênero e montamos 

também a sua story board. 

 

Figura 5: Storyboard do conto “O Gato Preto” feita pelos alunos da Escola 
Tiradentes 

      
 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Orientamos uma leitura do conto que contemplasse a relação entre leitor e 

texto, através da atividade 4, na qual os alunos foram direcionados a reconhecer o 

seu papel de interlocutor, inferindo as circunstâncias sugeridas pelo narrador, 
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questionando a confiabilidade deste que propositalmente espera do leitor a dúvida 

quanto à veracidade dos fatos narrados. Aqui, pudemos perceber também, como na 

outra escola, hipóteses divididas: alguns alunos acharam que as ações relatadas 

eram apenas delírios do narrador personagem, pelo fato de ele se descrever 

confuso e perturbado pelo álcool, já outros acharam que as ações foram reais e 

ocasionadas por motivos sobrenaturais relacionados à figura do gato preto, 

importante personagem do conto.  

Até esse momento, as nossas ações foram idênticas às executadas na Escola 

Estadual Mascarenhas Homem, que teve o trabalho interrompido antes do término 

do primeiro módulo da nossa sequência didática. De agora em diante, todas as 

ações relatadas serão novas, ou seja, foram executadas pela primeira vez e 

somente na Escola Estadual Tiradentes.  

 

c. Enfim, o gênero miniconto 

 

Finalmente, passamos para o estudo do gênero a ser produzido. Em 

pequenas tiras de papel, entregamos um miniconto a cada aluno para que lessem 

em voz alta e comentassem o que acharam do texto. Inicialmente a turma mostrou 

estranhamento e dificuldade em entender uma narração tão concisa. E foi, 

principalmente, em torno disso que os comentários foram centralizados. Na primeira 

leitura muitos disseram: “Não entendi nada!”, “Isso é uma história?”, “Estranho!”. Era 

uma reação já esperada, uma vez que o miniconto é um gênero que também 

surpreende pela quantidade mínima de caracteres.  

Assim, sugerimos sempre uma nova leitura e nesta os outros alunos podiam 

comentar seu entendimento a respeito do texto lido pelo colega. Foi um momento 

bem interessante, pois na segunda leitura eles já notaram que no gênero miniconto 

a narração extrapola o que foi dito nas palavras exigindo uma compreensão das 

entrelinhas do texto. Nesse momento, os alunos conseguiram fazer as inferências 

necessárias para a compreensão total da narrativa do miniconto. Como esse gênero 

omite, propositalmente, cenas e informações da história deixando para o leitor a 

tarefa de descobri-las, o aluno teve que, através de hipóteses, chegar a uma 

conclusão lógica sobre os sentidos do texto.  
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Por exemplo, na primeira leitura, em sala, do miniconto a seguir, 

evidenciamos uma incompreensão do texto lido, uma vez que o discente não 

conseguiu enxergar o sentido no enunciado que o caracterizasse como um texto na 

sua totalidade:  

 

Tento limpar aquelas incômodas marcas de dedo no espelho, mas por mais que eu limpe a marca 
não some, aí começo a inclinar a cabeça e perceber que as marcas... elas parecem estar... por 
dentro.22 

 

Porém, já na segunda leitura, ele percebeu que precisaria completar o sentido 

do texto para entendê-lo. Dessa forma, ouvimos hipóteses como “Tem alguém preso 

no espelho?”, “Deve ser a alma dele presa no espelho”, “É um espírito pedindo 

ajuda” etc. Chegando, finalmente, ao entendimento de que as marcas que o 

narrador tentava em vão limpar eram causadas por um elemento sobrenatural e, 

portanto, impossíveis de saírem do espelho, o que conferiu a surpresa e o caráter de 

terror ao texto.   

Nessa atividade percebemos a interação entre texto, autor e leitor quando os 

alunos inferiram o fato omitido pelo autor, através das pistas deixadas no texto. É 

nessa interação, consoante o pensamento bakhtiniano, que os significados se 

constituem, durante o processo de leitura, numa relação dialógica e responsiva. 

Assim, a leitura dos minicontos constituiu um processo de compreensão ativa, em 

que o aluno atribuiu significados ao texto lido através da interação com ele e o seu 

autor. 

A relação dialógica também se estabeleceu quando os alunos tiveram que 

ativar seu conhecimento de mundo para inferir que o fato surpreendente e fantástico 

do miniconto tratava-se da provável presença de um ser sobrenatural dentro do 

espelho. Essa ideia faz parte da crença supersticiosa de que esse objeto seja um 

portal para outra dimensão, associação comum na literatura e no cinema. Sem 

estabelecer essa relação com o próprio conhecimento de mundo, o aluno faria uma 

leitura incompleta do texto, na medida em que não iria conseguir inferir o fato omitido 

pelo autor do miniconto e, portanto, não iria perceber o objetivo desse gênero: 

surpreender o leitor através de uma revelação perturbadora. 

                                                             
22

 Disponível em:< http://literatortura.com>, acessado em: 20 maio 2014. 

http://literatortura.com/
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Podemos associar isso ao pensamento de Freire (1989, p. 9) de que o ato de 

ler “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 

mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo”. Ou seja, a 

compreensão do texto lido implica a consideração das relações existentes entre 

texto e contexto. Desse modo, o processo de leitura do miniconto de terror em 

questão envolveu também o conhecimento (ou leitura) de mundo do aluno, de 

elementos extralinguísticos que antecedem a leitura das palavras.  

Assim, constatamos que durante o processo de leitura o discente, além de 

decodificar, precisou aportar ao texto não só seu objetivo de leitura, mas também as 

suas ideias e experiências prévias. Ele precisou envolver-se em um processo de 

previsão e inferência contínua, que se apoiou na informação proporcionada pelo 

texto e na sua própria bagagem, em um processo que permitiu a ele encontrar 

evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes mencionadas (SOLÉ, 1998). 

Depois dessa apresentação inicial do gênero, levamos a turma ao laboratório 

de informática para continuar a leitura do miniconto em seu suporte original, ou seja, 

na rede da internet através de blogs selecionados.  Nessa etapa, os alunos puderam 

ler vários minicontos de terror em diversas páginas virtuais, reconhecendo não só o 

seu meio de circulação, mas também o seu contexto de produção e o destinatário 

característico. Lopes-Rossi (2011) esclarece que no ensino de texto, o professor 

deve levar o aluno a observar o suporte no qual o gênero circula e suas 

características determinadas por esse suporte, uma vez que essas observações 

remetem a aspectos das condições de produção e de circulação do gênero. Assim, 

esclarecemos para o nosso aluno que o fato desse gênero ter um número reduzido 

de caracteres permite e facilita a sua circulação em suportes virtuais, através de 

mensagens de WhatsApp, postagens do Facebook e do Twitter e principalmente em 

blogs, resultando em sua ligação com as TICs.   

Já em sala, procuramos direcionar o aluno a uma definição espontânea do 

gênero estudado, levando-o a perceber as suas características composicionais, 

estilísticas e temáticas, as quais foram posteriormente sistematizadas na atividade 5 

(apêndice 1, p. 183). Nela, confrontamos um miniconto de terror e o conto de terror 

O Gato Preto, uma vez que o próprio conceito de miniconto é feito com base na 

comparação com o modelo do conto tradicional. Assim, os alunos apontaram as 

semelhanças e diferenças entre os gêneros estudados delineando autonomamente 

o conceito do miniconto de terror. 
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Na atividade 5, a turma foi levada a perceber que no conto de terror a 

descrição detalhada é um recurso usado para criar o suspense típico dessa 

narrativa. Por isso, o narrador descreve minuciosamente a si, os outros 

personagens, o espaço, as situações e que, no miniconto, são usados outros 

elementos – as elipses, os adjetivos, os sinais de pontuação etc. – para alcançar 

esse objetivo, visto que a brevidade excessiva desse gênero não permite o uso da 

descrição como no conto clássico. 

Também orientamos, na mesma atividade, o aluno a perceber que, embora o 

miniconto seja um texto brevíssimo, ainda assim constitui-se como uma narrativa em 

sua totalidade, portanto, possuindo toda complexidade desse tipo de sequência, 

como a estrutura e os elementos narrativos. Assim, ele entendeu que no miniconto 

uma diferença importante em relação ao conto é que boa parte da narração fica 

subentendida no contexto das ações das personagens. Esse entendimento o ajudou 

a ler de outra forma, ou seja, a procurar respostas nas entrelinhas do texto e a 

esperar bem mais do que estão mostrando as palavras. 

Como nesse gênero o leitor torna-se uma espécie de “coautor”, como tal 

precisa ler o subtexto a fim de completar as elipses deixadas intencionalmente pelo 

seu autor. Dessa forma, o miniconto permite uma interação concreta entre seus 

interlocutores, leitor e autor, uma vez que os significados do texto só serão possíveis 

por meio da interpretação ou das inferências do leitor em relação ao fato narrado. 

Por exemplo, na atividade 5 usamos o seguinte miniconto de terror: 

 

Uma garota ouviu sua mãe chamá-la do andar de baixo. Quando ela estava saindo do quarto, em 
direção às escadas, sua mãe puxou-a de volta para o quarto e disse: 

- Eu também ouvi isso!23  

 

Perguntamos quais fatos foram sugeridos pelo autor. Para responder a isso o 

aluno precisou, na leitura do texto, se perguntar o que a personagem “mãe” pensou 

quando fez a personagem “filha” voltar, quem será que estava chamando a filha, por 

que atender ao estranho chamado parecia ser algo perigoso e, inferir as respostas, 

que completariam as elipses deixadas pelo autor. Nesse caso, ficou claro o papel do 

leitor de completar os sentidos do texto através de uma posição responsiva ativa. A 

                                                             
23

 Disponível em:< http://literatortura.com > , acessado em: 20 maio 2014). 

http://literatortura.com/
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exemplo disso, encontramos na atividade 5 respostas como: “O autor deixou para os 

leitores imaginarem que talvez um fantasma chamou a garota.”, “teve medo da voz 

porque ela sabia que não era dela”, “Foi um fantasma chamando a garota”, “Que 

tem um fantasma na casa”.  

Esses posicionamentos nos mostram a interlocução entre os sujeitos leitor e 

autor, pois este omite fatos que pressupõe que aquele os deduzirá, atribuindo 

significado ao seu texto. Da mesma maneira, o leitor faz inferências dos fatos 

através da relação com texto (pistas deixadas pelo autor), com contexto de 

enunciação (próprias do gênero em questão) e por seu contexto social e histórico 

(conhecimento de mundo, leituras anteriores, ideologia, cultura etc.).  

Quanto ao estilo, também destacamos que a escolha de alguns recursos 

lexicais e gramaticais, como os sinais de pontuação e os adjetivos, tem importante 

papel nesse gênero, visto que pode reforçar os efeitos de suspense e surpresa 

necessários ao tema terror. 

É importante ressaltar que na atividade 5 procuramos trabalhar a leitura do 

miniconto como um todo, isto é, relacionado ao seu contexto de produção, revelado 

nas respostas dos alunos às perguntas sobre o autor e suas marcas culturais, o 

público leitor, a situação de comunicação em que ele foi produzido, a relação que 

estabelece com outro texto etc., resultando, dessa forma, em uma prática de leitura 

significativa.  

Além disso, consideramos a ideia de combinar a leitura de texto literário 

“canônico” impresso (o conto “O gato preto”) com a de textos literários de circulação 

digital (os minicontos). Fizemos essa articulação acreditando que mesclar gêneros 

discursivos eruditos – presentes na cultura de ensino do texto escrito – com gêneros 

discursivos digitais constituintes das coleções dos alunos (ROJO, 2012) pode ser 

uma forma interessante de adequar o ensino de texto às novas necessidades 

linguísticas relacionadas ao uso das TICs. 

Feitas as ações de leitura do gênero discursivo miniconto e de 

reconhecimento de suas características discursivas, encerramos o primeiro módulo 

da nossa sequência didática e passamos para as ações de escrita. 

 

5.2.2 Módulo de Escrita  
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 Antes de iniciarmos as ações do segundo módulo, criamos um grupo virtual 

no Facebook para a interação dos alunos durante o processo de escrita, colocando-

os em contato com os recursos digitais como ferramentas de aprendizagem. Esse 

espaço virtual foi indispensável para algumas etapas do trabalho como o chat, o 

concurso de minicontos e a seleção do material digital necessário à produção de 

vídeos. Além disso, a interação comunicativa no grupo do Facebook permitiu que os 

alunos percebessem a rede social também como um suporte para a leitura e escrita 

de gêneros literários. 

 

a. Um desafio, um miniconto 

 

Ainda trabalhando o dialogismo entre os gêneros, propomos o desafio de 

minimizar o conto O Gato Preto em um miniconto de terror24. Conscientes da 

necessidade de propor uma escrita significativa, a produção do texto se deu em seu 

contexto comunicativo real, ou seja, na rede da internet, através do nosso grupo no 

Facebook. Tudo ficou bem definido: o suporte virtual, as condições de produção, os 

destinatários, a intenção comunicativa, a temática, facilitando, assim, a escrita do 

aluno. Como eles tiveram que fazer essa produção através de seus perfis pessoais 

na rede social, a escrita foi, nesse momento, individual.  

Consideramos essa atividade como uma das mais importantes do segundo 

módulo, pois se configurou, de fato, como a primeira escrita do miniconto, na qual os 

alunos puderam perceber melhor, agora como autores, os aspectos discursivos do 

texto, o que contribuiu muito para a organização textual do gênero estudado.  

O aluno, inicialmente, nos mandou o seu miniconto como mensagem 

individual, na qual nós fizemos a correção e demos sugestões para a reescrita. 

Somente após a refacção e reavaliação do texto é que o alunou pôde publicá-lo no 

Facebook. Esse processo pode ser observado no quadro a seguir:  

 

 

 

 

                                                             
24

 Geralmente, a produção de miniconto na internet configura-se com um desafio ou um concurso, no 
qual o autor deve produzir uma narrativa em um número muito pequeno ou limitado de caracteres, de 
acordo com a proposta temática. 
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Quadro 3 - Refacção dos primeiros minicontos produzidos pelos alunos 

Aluno 1:  

1ª escrita “Quando estava passando por um cruzamento, avistei um gato preto, acho 
que ele foi a causa de meu acidente.” 

2ª escrita “Matei minha esposa, matei o gato preto, e ainda escuto os miados que me 
colocaram nessa prisão.” 

3ª escrita “Matei minha esposa, por causa do maldito gato preto e ainda escuto os 
miados que me denuciaram e colocou eu nessa prisão.” 

4ª escrita “Matei minha esposa, por causa do meu gato preto e ainda escuto os miados 
que me delataram.” 

5ª escrita (final) “Matei minha esposa, por causa do meu maldito gato preto e ainda escuto os 
miados delatores que me colocaram nessa prisão.” 

Aluno 2:  

1ª escrita “O homem mato o seu querido gato, e ao chegar em casa se deparou com o 
seu gato na parto, a sua espera como ele sempre fazia.” 

2ª escrita (final) "O homem, possuído de raiva, matou seu querido gato preto e ao chegar em 
casa o encontrou na porta a sua espera, como ele sempre fazia!" 

Aluno 3:  

1ª escrita "Deixei o meu gato preto no lixo morto, qundo cheguei em casa fui durmi, e 
ele passava correndo de um lado para o outro no meu quarto." 

2ª escrita (final) “Deixei o meu gato preto morto no lixo. Quando cheguei em casa para 
dormir, notei que ele passava correndo de um lado para o outro no meu 
quarto!" 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

           
Como podemos observar nos exemplos, a primeira escrita não foi a mais 

adequada, por isso a revisão, correção e refacção foram necessárias. Até a versão 

final do miniconto revisamos a organização do texto, seu conteúdo temático, 

aspectos gramaticais e a adequação vocabular.  Essa etapa de correção nos 

permitiu selecionar as dificuldades gramaticais dos alunos e trabalhá-las, 

posteriormente, em sala de aula. Outras dificuldades decorrentes de características 

próprias do gênero miniconto foram abordadas em orientações durante a refacção 

do texto.  

Segundo Lopes-Rossi (2011), nesse contexto de ensino, os discentes se 

mostram mais atentos às formalidades de escrita em função do objetivo pretendido, 
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uma vez que estão preocupados em apresentar ao público um produto final bonito e 

bem-acabado. Notamos isso no empenho de alguns dos nossos alunos em 

reescrever o texto várias vezes até uma versão final satisfatória. 

Nesta fase, o aluno já conhecia o grande tema do nosso trabalho e o gênero 

discursivo miniconto, bem como as suas especificidades. Além disso, ele também já 

tinha noção de que a produção de um texto multimodal animado requer o uso de 

outros elementos semióticos, além do plano verbal. Dessa forma, iniciamos o 

processo de produção dos vídeos com os minicontos de terror. Para isso, 

apresentamos o vídeo Vida de Inseto, miniconto baseado em A metamorfose, de 

Franz Kafka,25 e das adaptações minimizadas26 em vídeos do conto O Gato Preto, a 

fim de exemplificar a transposição do texto escrito para o texto audiovisual animado.  

 

Figura 6: Apresentação dos vídeos com versões minimizadas do conto O Gato Preto 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

                                                             
25

 Produção de alunos do 1º ano do ensino médio, da escola Móbile, SP. Texto disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BkRCHB1hzEE>. 
26 Vídeos disponíveis em: <http://www.youtube.com/watch?v=po_T90CthjI>;  
<https://www.youtube.com/watch?v=x5iC6tTdw9M; 
https://www.youtube.com/watch?v=kZgR2M0BiGE> ; 
<https://www.youtube.com/watch?v=_lUyiuM4Q9w>; 
<https://www.youtube.com/watch?v=Y_PMJpmCYtM>.  

https://www.youtube.com/watch?v=BkRCHB1hzEE
http://www.youtube.com/watch?v=po_T90CthjI
https://www.youtube.com/watch?v=x5iC6tTdw9M
https://www.youtube.com/watch?v=kZgR2M0BiGE
https://www.youtube.com/watch?v=_lUyiuM4Q9w
https://www.youtube.com/watch?v=Y_PMJpmCYtM
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Depois dessa exposição, fizemos o paralelo entre a versão escrita e as 

versões digitais animadas do conto de Poe, analisando, com os alunos, aspectos e 

ferramentas que foram usados para narrar a história no formato vídeo, tais como as 

cores, o fundo musical, tipo e disposição de imagens, plano de fundo, foco dado pela 

câmera etc. e como isso contribuiu para reforçar o efeito de terror do texto. 

 

b. Escrita do miniconto de terror: uma produção responsiva 

 

O próximo passo foi propor a escrita participativa do miniconto de terror 

adaptado ao vídeo. Segundo Lopes-Rossi (2011), o trabalho em grupo pode 

favorecer a interação, a troca de informações, a divisão de tarefas, se o gênero for 

mais complexo, entre outras vantagens. No nosso caso, seria muito dificultosa a 

produção do vídeo individualmente e, inclusive, afetaria negativamente a qualidade 

do trabalho, uma vez que essa produção exige no mínimo dois participantes: um 

para fotografar (sem oscilações) e outro para fazer a transição das cenas a serem 

capturadas pela câmera. Assim, estipulamos grupos de três componentes. 

Deixamos a critério do aluno fazer uma releitura minimizada das histórias de 

terror vistas no primeiro módulo (as lendas urbanas, os relatos pessoais, as 

Creepypastas, o conto O Gato Preto) ou criar a sua própria versão inspirada na 

temática terror. Como alguns alunos nos pediram para adaptar ao vídeo os 

minicontos já publicados no grupo do Facebook, também colocamos essa 

possibilidade. 

É importante ressaltar que antes de o aluno escrever enfatizamos o seu papel 

de interlocutor do discurso, que a linguagem enquanto interação social entre os 

sujeitos exige a consideração das regras dessa interação, ou seja, quem sou, para 

quem falo, onde estou e que posição ocupo quando falo, quais compromissos quero 

manter com meu interlocutor, qual minha intenção comunicativa etc. 

Feita a primeira escrita em sala de aula, trocamos os textos entre os grupos e 

entregamos uma ficha de correção (apêndice 1, p. 190). Para Lopes-Rossi (2011), a 

revisão e correção participativas dos textos dos alunos, envolvendo não só o 

professor, mas também outros colegas da sala são atividades importantes no 

processo de escrita. Segundo a autora a opinião de outro leitor quanto ao conteúdo 
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e organização geral do texto, além de poder trazer contribuições à produção textual, 

constitui um exercício de leitura crítica do gênero.  

Os critérios de correção discriminados na ficha estavam relacionados à 

presença ou não das especificidades discursivas/textuais do gênero miniconto de 

terror, ou seja, suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Quanto 

às inadequações lexicais, pedimos para que o aluno as indicassem no próprio texto 

do colega, sugerindo a forma adequada ou a pesquisa desta.  

Colocar o aluno diante da responsabilidade de avaliar a escrita do colega o 

colocou também numa posição de leitor crítico, todavia não significou que a correção 

feita por ele estava totalmente adequada. E nem era essa a nossa intenção ao 

propor a atividade. Na verdade, independentemente da avaliação feita pelo aluno, 

ele teve que fazer uma leitura crítica do texto do colega, sendo esse o objetivo maior 

da proposta. Ademais, esse olhar direcionado e crítico para o texto do outro, pôde 

levá-lo a reconhecer também as inadequações da sua própria escrita. 

Nós acompanhamos de perto a correção, fazendo as interferências cabíveis. 

Sobre isso, Lopes-Rossi (2011) afirma que a intervenção do professor em outros 

níveis de domínio da escrita – o gramatical, de organização de parágrafos, de 

coesão textual, de adequação vocabular – é prevista nessa fase. Assim, usando o 

datashow, ampliamos os textos dos alunos e trabalhamos esses aspectos, 

discutindo também a correção feita em sala pelos colegas. Julgamos, então, 

necessárias a refacção e uma nova revisão participativa para a versão a ser 

publicada. Mas antes, promovemos um chat com o escritor Gustavo Martins27 sobre 

o processo de criação do gênero discursivo miniconto, visando ajudar na escrita 

final.  

O bate papo virtual, que aconteceu no grupo do Facebook em tempo real, 

versou sobre as dificuldades encontradas pelos alunos na escrita dos minicontos, as 

especificidades e temáticas próprias desse gênero. O escritor, como mostra o 

diálogo exemplificado no quadro a seguir, procurou sanar as dúvidas dos alunos e 

contribuir com sugestões: 

 

                                                             
27

  Gustavo Martins é autor do blog Minicontos Perversos, 
<http://minicontosperversos.blogspot.com.br/>, e de dois livros: MiniContos Perversos & Outras 
Licenciosidades (2009) e MiniContos Perversos 2 (2014). O escritor paranaense contribui 
mensalmente para a revista Sobre Rodas, eventualmente no jornal RelevO e profere palestras sobre 
o fazer literatura no Brasil. 
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Quadro 4: Diálogo no Chat em rede social 

Joarla Vitoria Boa tarde! Quais são as dificuldades de fazer um miniconto? ! 
4 de maio às 13:43 · Curtir · 1 

 
Gustavo Martins Joarla: não tem dificuldade se você sabe escrever e tem ideias. É importante ter a ideia na 
cabeça antes e saber expressar. 

4 de maio às 13:45 · Curtir · 1 

 
Leticia Nascimento Boa Tarde. Qual são os temas dos seus minicontos ? 

4 de maio às 13:45 · Curtir · 1 

 
Gustavo Martins Outro aspecto fundamental é imaginar quem vai ler. PARA QUEM ESTOU ESCREVENDO? 

4 de maio às 13:45 · Curtir 

 
Dany Santos Boa tarde ... Por que você escolheu a internet para divulgar seu trabalho ? 

4 de maio às 13:53 · Curtir 

 
Gustavo Martins O que inspira são fatos cotidianos, histórias que me contam. Histórias loucas e 
surpreendentes que imagino. Um miniconto tem que surpreender e contar, em poucas palavras, uma história 
inteira. Vejam esta acima, do "Organizadinho".] 

4 de maio às 13:53 · Curtir 

 
Gustavo Martins Dany: eu escrevia esses minicontos desde 2002 mais ou menos. Pensava em lançar um 
livro. Aí surgiram os blogs. Onde cada um cria sua página e escreve o que quer. Diários, histórias, 
reportagens etc. 

4 de maio às 13:56 · Curtir · 1 

 
Gustavo Martins J´pa lancei dois, e escrevo para uma revista, jornais às vezes. Hoje dá mais audiência 
escrever no facebook, mas acho o blog mais organizadinho. 

4 de maio às 13:58 · Curtir · 1 

 
Edilson Fernandes Boa tarde, gostaria de saber quais são as ferramentas pra chamar a atenção de um leitor 
num miniconto? 

4 de maio às 14:03 · Curtir · 1 

https://www.facebook.com/joarla.vitoria?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456223504546217&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456223504546217
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456224077879493&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456224077879493
https://www.facebook.com/leticia.nascimento.125323?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456224181212816&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456224181212816
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456224211212813&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/danyzinha.santos.58?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456225927879308&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456225937879307&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456226577879243&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456226577879243
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456226874545880&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456226874545880
https://www.facebook.com/edilson.fernandes.336?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456228121212422&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456228121212422
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Gustavo Martins Edilson: boa pergunta: o título é importante. Depois, a introdução tem que pegar o escritor 
de jeito. E como é curto... TEM QUE FECHAR BEM. 

4 de maio às 14:08 · Curtir · 1 

  
Gustavo Martins Wendy: ler muito, ter a história na cabeça antes, escrever, depois enxugar, enxugar, tirar 
tudo que sobre. E cortar mais um pouco. 

4 de maio às 14:23 · Curtir 

  
Joel André de Lima Boa tarde. Qual é a função do miniconto? 
4 de maio às 13:51 · Curtir 

 

 
Gustavo MartinsJoel: Nesse mundo acelerado e cheio de informações em que vivemos — e baseados na 
experiência da propaganda, em que aprendemos a transmitir todo um conteúdo em 30 segundos ou nas poucas 
linhas de um impresso — sentimos a necessidade reduzir ainda mais,...Ver mais 
4 de maio às 13:54 · Curtir 

 

 
Débora Mello Boa tarde. O que você acha sobre o miniconto de terror? 

 

 
Gustavo Martins Débora: ja escrevi alguns de terror. O pessoal costuma chamar de "contos fantásticos" os que 
abordam temas como ficção científica, terror, fantasias etc. 
4 de maio às 13:59 · Curtir 

 

 
Joel André de Lima O que uma história precisa para ser um miniconto? 
4 de maio às 14:03 · Curtir 

 

 
Gustavo Martins Joel: tem que ser curta, bem escrita, e contar a história toda em poucas linhas. O leitor não 
pode ser preguiçoso... E tem que ser original, claro. 
4 de maio às 14:06 · Curtir 

 

 
Gustavo Martins Hoje todo mundo tem pressa. Quer receber os conteúdos de imediato, no celular. Na hora. 
Como nas propagandas na TV, nos outdoors, nos SMSs. Esse é o princípio. IMPORTANTE: às vezes escrever 
curto é mais difícil. 
4 de maio às 14:05 · Curtir · 1 

 

Fonte: Página virtual do grupo “Alunos do Tiradentes” no Facebook.28 

                                                             
28

 https://www.facebook.com/groups/444153085753259/ (Acessado em 20 de maio de 2015). 

https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456229817878919&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456229817878919
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456176871217547/?comment_id=456233631211871&offset=0&total_comments=41&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488243233&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456141457887755/?comment_id=456225487879352&offset=0&total_comments=17&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456141457887755/?comment_id=456226041212630&offset=0&total_comments=17&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/debora.melo.7921?fref=ufi
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456141457887755/?comment_id=456227221212512&offset=0&total_comments=17&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004488243233&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456141457887755/?comment_id=456228134545754&offset=0&total_comments=17&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456141457887755/?comment_id=456229384545629&offset=0&total_comments=17&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/gustavo.martins.1694059?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/permalink/456167204551847/?comment_id=456228971212337&offset=0&total_comments=5&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456228971212337
https://www.facebook.com/browse/likes?id=456228971212337
https://www.facebook.com/groups/444153085753259/
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Podemos notar nessa transcrição que a conversação entre o autor e os 

alunos se concentrou mesmo nas características do gênero miniconto: a temática, o 

destinatário, a função comunicativa, o suporte, enfim, o processo de escrita em si. 

Isso contribuiu para a escrita da versão final dos textos dos alunos que, usando o 

conhecimento angariado no bate papo, procuraram adequar ainda mais o seu 

enunciado ao gênero proposto.  

Esse tipo de atividade admitiu a interação dos usuários com vários 

interlocutores, como podemos observar na troca de mensagens e comentários entre 

os alunos e o autor. Segundo Rojo (2012), a mídia digital, por sua natureza 

interativa, é dependente das ações dos sujeitos usuários e não somente de sujeitos 

espectadores, como nas outras mídias, nas quais se percebe um controle das 

informações e da comunicação. Foi exatamente para mostrar aos alunos essa 

natureza interativa da mídia digital que escolhemos o chat e a rede social como 

ferramentas de ensino e aprendizagem de texto. Nesse contexto, o aluno participa 

ativamente da produção dos enunciados, permitindo a contravenção das relações de 

poder preestabelecidas, já que diminui, de acordo com Rojo (2012), o controle 

unidirecional da comunicação e da informação, do domínio das ideias, discursos, 

imagens, sons, os quais constituem bens culturais imateriais.  

Apesar de o chat ter ocorrido, queremos esclarecer que não foi uma tarefa 

fácil fazê-lo acontecer, uma vez que vários percalços geralmente aparecem quando 

se trata de trabalho de leitura e escrita na escola envolvendo o uso do laboratório de 

informática, dos computadores e da internet. Assim, encontramos problemas como 

número insuficiente de computadores, máquinas lentas, internet também lenta e com 

problemas de sinal etc., inviabilizando que a atividade ocorresse como tínhamos 

planejado: usando o wifi e os computadores da escola. O sucesso do chat se deu, 

portanto, em razão de a maioria dos discentes usar seu próprio aparelho de celular 

para o acesso à internet. Do contrário, a conversa em tempo real, diante do contexto 

da escola Tiradentes, seria praticamente inviável. Por fim, os alunos fizeram a 

reescrita da versão final do miniconto e, em sala mesmo, orientamos quanto às 

últimas adequações.  

O próximo passo foi apresentar à turma um tutorial (apêndice 1, p. 192) feito 

por nós sobre a utilização da ferramenta Movie Maker. Explicamos que a criação de 

um vídeo requer a produção prévia dos recursos linguísticos que irão compor o 
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filme: as imagens, os sons e o texto verbal (nesta etapa este último já estava 

pronto).  

Diante dessa necessidade fizemos a nossa primeira oficina de vídeo. Nela, 

apresentamos exemplos de diferentes técnicas de animação stop motion (fotografias 

de desenhos, de recortes, de pessoas, de objetos; com imagens pesquisadas na 

internet etc.). Em seguida, entregamos um roteiro (apêndice 1, p. 199) no qual o 

aluno preencheu informações como: miniconto, duração do vídeo, cenas, diálogos, 

técnica de animação escolhida, materiais, programa utilizado, personagens e 

storyboard.  Nessa etapa, os alunos tiveram que associar essas escolhas às 

especificidades do gênero miniconto de terror. A duração do vídeo não poderia 

passar de alguns segundos, já que se tratava da animação de um gênero que prima 

pela brevidade. As cores dos materiais como cartolinas e lápis, o design das 

ilustrações e letras, o traço, o layout, tudo precisava estar condizente com o tema 

terror, com o suporte digital e com o público leitor. 

Todas essas informações foram especificadas e organizadas no roteiro 

facilitando, portanto, o processo de criação do miniconto animado. Esse foi um 

momento em que os alunos puderam constatar a complexidade envolvida na 

produção de um texto multimodal em vídeo, devido à necessidade do uso de várias 

outras linguagens e ferramentas de escrita. Assim, cada grupo se reuniu e, conforme 

o roteiro, planejou como fazer o filme e quais recursos seriam necessários para essa 

construção.   

Figura 7: Tela do tutorial apresentado na 1ª oficina de vídeo 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Feito isso, já em outra aula, passamos para a segunda oficina, na qual 

trabalhamos a construção das várias linguagens necessárias a um enunciado 

animado. Aqui, mais uma vez encontramos problemas relacionados aos recursos 

metodológicos: sala de informática funcionando parcialmente (o funcionário 

responsável só estava presente duas vezes por semana e sem ele a sala não podia 

funcionar), internet oscilante e lenta, computadores quebrados e insuficientes, 

impossibilidade de instalação do programa para editar vídeos, falta de materiais 

simples como cartolinas e lápis colorido.  

Desta forma, mais uma vez foi preciso que nós e os próprios discentes 

trouxéssemos nossos notebooks e usássemos nossos celulares em sala tanto para 

a captura, edição e movimento das imagens, como para a adição dos sons e textos 

verbais. Isso, inclusive, atrasou a conclusão do trabalho, uma vez que alguns grupos 

tiveram que dividir o mesmo computador e os mesmos materiais para desenho, 

pintura e criação de cenário. Por fim, apesar desses entraves, tudo se encaminhou 

bem para a terceira e última oficina de vídeo. 

 

Figura 8: Criação de imagens na 2ª oficina de vídeo 

       

Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 



 

96 

 

Na última oficina de animação, já sabendo das dificuldades quanto à 

produção de um filme stop motion dentro da sala de aula, levamos em pen drive 

alguns recursos linguísticos e metodológicos para a produção do texto animado, 

previamente pesquisados e já compartilhados no grupo do Facebook: programa 

Movie Maker, tutorial, samples (músicas instrumentais curtas, com temas de 

suspense e terror), imagens da internet.  

Nessa oficina, os alunos já se mostraram seguros, pois já tinham 

determinado, no roteiro, como seria o filme e também já tinham iniciado o processo 

de criação de imagens na oficina anterior. Dois grupos escolheram tirar fotos deles 

mesmos para criar a animação, outros dois escolheram fazer stop motion com 

desenhos e recortes, e o último grupo decidiu fazer o filme usando slides de 

imagens pesquisadas na internet (mesmo com nossa orientação e com a 

disponibilidade do nosso notebook, este último grupo acabou desistindo do vídeo 

durante o processo de criação, alegando ser algo difícil de fazer. Assim, o grupo se 

fragmentou e os componentes entraram em outros grupos). 

As oficinas duraram uma semana inteira de aula e foram bem intensas, nas 

palavras dos alunos: “difíceis”, porém “divertidas”. Afinal, a rotina da produção de 

texto na escola foi mudada. Víamos alunos no pátio e no jardim da escola criando 

cenas, outros no laboratório de informática usando o wi-fi (ainda que precariamente) 

para pesquisar a trilha sonora e outros sons. Ao mesmo tempo, na sala de vídeo, 

alguns grupos trabalhavam fazendo os desenhos, recortando, batendo fotografias e 

editando os vídeos nos notebooks. A essa altura, os alunos já estavam muito 

envolvidos com a produção do texto e ansiosos pela divulgação dos seus trabalhos 

na internet e no Festival de Minicontos da escola. 
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Figura 9: Seleção de recursos linguísticos para a produção do miniconto em vídeo. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisa (2015) 

 

Produzidos os recursos linguísticos para a composição do filme, iniciamos a 

sua edição. Os alunos salvaram numa pasta do computador todas as imagens e 

sons necessários a sua produção animada e usando o Movie Maker inseriram as 

imagens, os sons e o texto verbal, adequando-os à velocidade de movimento das 

cenas e à ordem cronológica da narração (storyboard). Em seguida, usaram as 

ferramentas mostradas no tutorial para configurarem os efeitos visuais e de 

animação, adicionar título, legendas e créditos. Após essas edições, salvaram o 

projeto para que ele ainda pudesse ser editado futuramente, caso necessário. 

O uso desses novos recursos linguísticos ocasionou mudanças significativas 

na forma como os alunos elaboraram sentido e significação nos seus textos. 

Perceberam que a multimodalidade ultrapassa a linguagem verbal, fazendo surgir 

múltiplos diversificados recursos de construção de sentido nos enunciados (ROJO, 

2012).  
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Figura 10: 3ª oficina para a edição de vídeo 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2015) 

 

Corrigimos e avaliamos os projetos dos alunos de maneira participativa 

durante seu processo de produção. Isso foi possível porque estávamos presentes 

durante todo o tempo dedicado à edição do filme e, ao percebermos alguma 

inadequação ou algo que poderia ser melhorado, fazíamos propostas de alterações 

necessárias. Cada grupo pôde ainda acompanhar de perto as produções dos 

colegas fazendo críticas, comentários e sugestões. Por fim, os alunos salvaram o 

filme deixando-o pronto para a publicação no suporte adequado. 

Percebemos uma grande satisfação por parte dos nossos alunos com a 

conclusão do miniconto em vídeo. Não só porque agora teriam seus textos 

publicados e, portanto, disponíveis para a leitura, mas também pelo fim de um 

trabalho até certo ponto complexo (principalmente porque nosso aluno não tinha 

experiência em criação de gênero literário em vídeo, usando um programa 

específico para tal), uma vez que a escrita de um texto multimodal animado requer, 

de fato, mais tempo e mais recursos linguísticos e metodológicos.  

Então, por mais que aceitemos esse aluno como um sujeito inserido na 

escrita e na leitura em ambientes virtuais, percebemos que ele achou difícil a 

produção do miniconto em vídeo, a nosso ver, por se tratar de um gênero 

secundário e, portanto, mais complexo. Porquanto o nosso aluno estava 
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familiarizado com a escrita verbal de gêneros primários nas redes sociais 

(comentários, postagens simples, bate papo no Messenger, status, mensagens de 

WhatsApp e de outras redes sociais), daí a dificuldade observada na fase de 

adaptação da forma verbal do miniconto para a forma não verbal, ou seja, para o 

filme.  

 

5.2.3 MÓDULO DE DIVULGAÇÃO: 

 

Já concluídos, os minicontos em vídeo foram postados no You Tube, a 

maioria no nosso canal pessoal, uma vez que três grupos não tinham uma conta no 

site. Publicamos também em outras plataformas virtuais, como Facebook e, 

posteriormente, no blog da Escola Estadual Tiradentes. Neste módulo foi muito 

importante fazer com que a divulgação ao público ocorresse conforme a forma típica 

de circulação do gênero (LOPES-ROSSI, 2011), já que propomos uma escrita 

inserida em um contexto real e, portanto, significativa para o nosso aluno. Por isso, 

não bastava apenas expor os vídeos produzidos para o público da escola, ou 

simular uma situação artificial, mas postá-los na internet, seu ambiente de 

circulação, no You Tube e no blog, para seu destinatário real e específico. 

Feito isso, passamos para a fase de divulgação do 1º Festival de Minicontos 

de Terror. Os alunos fizeram cartazes convidando a comunidade escolar para o 

evento virtual, com local, data e horários definidos. Como a turma é pequena e a 

escrita foi em grupos, só tivemos quatro vídeos para expor, além disso, os vídeos 

foram breves para se adequarem ao gênero miniconto. Por tudo isso, o festival foi 

organizado para ocorrer dentro do horário normal de aulas, em duas apresentações 

de 20 minutos.  

Assim, a programação foi feita da seguinte forma: apresentação do 1º Festival 

de Minicontos de Terror, apresentação do gênero miniconto, exposição de três 

vídeos com minicontos usados como modelos, exposição dos quatro vídeos com os 

minicontos dos alunos, abertura para comentários, divulgação do endereço virtual 

dos minicontos e, por último, uma votação (iniciada na sala, mas só concluída em 

ambiente virtual, baseada no número de visualizações dos vídeos durante o dia do 

evento). A votação foi exigência dos próprios alunos que encararam a criação dos 
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minicontos em vídeo como um concurso, semelhante ao que acontece no contexto 

real de produção desse gênero na internet. 

Figura 11: Produção dos cartazes de divulgação do Festival de Minicontos 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

    Além disso, os discentes anexaram os painéis produzidos nas aulas 

anteriores na parede de entrada da sala de vídeo e colocaram um cartaz na porta 

indicando o evento. Todos esses preparativos foram fundamentais para o sucesso 

do terceiro módulo da SD, pois entendemos que a divulgação do texto presume todo 

esse trabalho prévio, responsável por chamar a atenção do público para o evento e, 

consequentemente, para a leitura do gênero produzido. 

A apresentação do 1º Festival de Minicontos de Terror ocorreu conforme a 

programação planejada. Apenas um vídeo não pôde ser mantido em seu suporte 

original, uma vez que o responsável por um aluno se opôs a divulgação do vídeo na 

internet, apesar de permitir a sua divulgação na escola e nesta pesquisa. Diante 

disso, retiramos apenas esse vídeo do You tube, mas ainda o apresentamos no 

evento, fora das redes sociais.  
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Figura 12: Apresentação do Festival de Minicontos de Terror na escola 

  

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

5.3 QUANDO O MENOS É MAIS: ANÁLISE DOS MINICONTOS 

 

Nesta análise, entendemos cada texto como enunciado (BAKHTIN, 2011) e, 

portanto, como gênero discursivo. Foi sob essa perspectiva que lançamos nosso 

olhar para as produções textuais dos alunos. Intrinsicamente a essa concepção está 

atrelado o texto instituído numa situação de interação social concreta, por sujeitos 

interlocutores igualmente sociais e historicamente constituídos, por conseguinte, 

impregnando seus enunciados com suas marcas ideológicas, culturais e axiológicas. 

Assim, ressaltamos que o foco na nossa análise foi a relação dialógica dos 

enunciados com outras histórias de terror e seus aspectos discursivos enquanto 

gênero miniconto, com suas peculiaridades composicionais, temáticas e estilísticas.  

Além disso, observamos o aspecto multimidiático do miniconto no formato 

vídeo, analisando se os alunos usaram outros modos de significação da língua além 

da verbal para compor os seus enunciados, conforme os multiletramentos (ROJO, 

2012) propostos no nosso objetivo de pesquisa.  

Para facilitar a análise e organizá-la melhor, optamos por dividi-la em duas 

categorias, conforme suas características temáticas: 



 

102 

 

 

A. Histórias que a gente ouviu B. Releituras de um clássico 

O Fim... O Maldito Gato Preto 

A Morte... A Maldição 

 

Pertencem à categoria A os minicontos que remetem às histórias narradas 

oralmente na escola, pelos próprios sujeitos envolvidos na pesquisa (alunos e 

professora), e à categoria B os minicontos que minimizam o conto de terror O Gato 

Preto de Edgar A. Poe, trabalhado no módulo de leitura da SD aplicada em sala de 

aula. 

Por se tratar de texto digital animado, colocamos aqui apenas algumas 

imagens capturadas das cenas dos vídeos. Elementos sonoros e efeitos visuais 

poderão ser conferidos na mídia digital, através da internet ou do CD29 

disponibilizado neste trabalho. Passemos agora para a análise dos textos. 

 

 

5.3.1 Histórias que a gente ouviu: análise do miniconto O Fim...30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29

 No CD, além dos minicontos produzidos pelos alunos, também estão disponíveis para a 
visualização os dois minicontos usados no tutorial, o miniconto Vida de Inseto usado como modelo de 
animação minimizada e o vídeo com versão animada do conto O Gato Preto. Disponibilizamos ainda 
os arquivos do Power Point usados nas aulas. 
30 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em 21 de maio de 
2015>. 
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Figura 13: Imagem 1 do miniconto "O Fim..." 

 

Fonte: Página do You Tube31. 

 

Observando esse enunciado, percebemos nele o caráter de miniconto de 

terror, uma vez que possui as especificidades discursivas desse gênero, relativas à 

composição, ao conteúdo temático e ao estilo. O texto verbal tem setenta e oito 

caracteres e a animação um minuto e dezessete segundos de duração, atendendo a 

principal característica composicional do miniconto que é a brevidade. Apesar do 

número e tempo reduzidos, ele apresenta uma narração inteira, com estrutura e 

elementos narrativos, subentendida no contexto das ações das personagens. 

O vídeo começa mostrando o título “O Fim...”, seguido da imagem distante da 

personagem principal da narrativa. Nessa cena, ela aparece cabisbaixa no centro da 

imagem e o ambiente nos é apresentado como um amontoado de folhas secas no 

chão e um muro de pedras ao fundo, tudo na cor cinza: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em 15 jun. /2015. 
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Figura 14: Imagem 2 do miniconto "O Fim..." 

 

Fonte: Página do You Tube.32 

A seguir, aparece uma tela totalmente dedicada para o texto verbal: 

 

“A última pessoa do planeta estava sentada no meio do nada...” 

 

Na cena seguinte, o foco é aproximado da personagem que representa “a 

última pessoa do planeta” mencionada no texto, o que constata sua importância para 

a narrativa e lhe confere o título de protagonista. Gradativamente o foco da câmera 

se aproxima cada vez mais dela, ao mesmo tempo em que seu rosto muda a 

expressão de tristeza para medo. É dado um destaque para o rosto da protagonista 

quando ela olha espantada para o lado, como se estivesse vendo algo assustador. 

Nesse momento do vídeo ainda não nos é mostrado o que provoca essa reação na 

personagem, aumentando o suspense e a expectativa do seu interlocutor. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
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Figura 15: Imagem 3 do miniconto "O Fim..." 

 

Fonte: Página do You Tube.33 

 

Na sequência mais uma tela apenas com texto verbal nos é apresentada: 

 

“Ela ouve passos...” 

 

A partir desse momento é mudado o ritmo de música que até então era 

composto por um misto de som de instrumentos e vozes intercalados por batidas. À 

medida que o vídeo mostra os passos em movimento, a música acompanha, mas 

agora numa batida de piano mais constante e rápida, talvez indicando a velocidade 

com que os passos se aproximavam. Ressaltamos que a trilha sonora escolhida foi 

um sample de terror, música instrumental minimalista, para se adequar ao tema e ao 

gênero. Os sons em um texto animado são importantes elementos de significação, 

podendo conferir o suspense e o drama necessários ao vídeo de terror. Esse efeito 

também é angariado quando os autores escolheram mostrar apenas os pés do ser 

que se aproximava, fazendo o espectador perguntar de quem são e por que 

parecem ameaçadores para a protagonista. Dessa forma, a expectativa no vídeo é 

ampliada pela sincronização do som com as imagens: 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
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Figura 16: Imagem 4 do miniconto "O Fim..." 

 

Fonte: Página do You Tube.34 

 

Essa cena sugere que os pés mostrados são de “alguém” perigoso para a 

personagem principal, colocando-a numa posição de vítima. Essa significação é 

possível quando observamos a expressão de espanto no rosto dela ao perceber que 

algo está caminhando em sua direção: 

 

Figura 17: Imagem 5 do miniconto "O Fim..." 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 35 
 

                                                             
34

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
35 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
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Esse é o momento de maior conflito na narrativa no qual a personagem 

parece ser arrastada por “alguém” não visível para o leitor/espectador (ilusão do 

movimento criada pela técnica de animação stop motion). O foco da câmera afasta-

se para mostrá-la se contorcendo e sumindo misteriosamente: 

Figura 18: Sequência de imagens do miniconto "O Fim..." 

 

 

 

Fonte: Página do You Tube.36 

 

Nesse ponto parte do mistério é desvendado. Quando a protagonista some 

estranhamente por completo da cena, aparece um ser terrível e assustador, que nos 

faz questionar tratar-se de uma figura humana ou sobrenatural: 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
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Figura 19: Imagem 6 do miniconto "O Fim..." 

 

Fonte: Página do You Tube.37 

 

Essa aparição sugere de quem são os passos e sua figura perturbadora 

remete ao papel de antagonista da história, provavelmente a responsável pelo 

sumiço da protagonista da cena. Feita essa primeira leitura, passamos agora para 

uma análise mais detalhada desse enunciado.  

O enredo da narrativa corresponde a um fato sobrenatural observado na 

contradição: “A última pessoa do planeta”, portanto, aparentemente sozinha, “ouve 

passos”, informações que levam o leitor a questionar se, de fato, a pessoa está 

sozinha. Resposta que é dada no desfecho do vídeo com a estranha aparição.  

Desse modo, é possível inferirmos que o miniconto sugere a história do fim da 

existência humana no planeta, tendo em vista que mostra a última pessoa sendo 

capturada por um ser sobrenatural, cuja aparência leva o leitor a acreditar em um 

desfecho trágico, comum na literatura de terror.  

Essa informação está subentendida nas elipses desse enunciado, as quais 

levam os sujeitos leitores a inferirem os acontecimentos omitidos através de 

hipóteses. Assim, no miniconto em questão o leitor pode questionar sobre o porquê 

de só existir uma pessoa no planeta, e se ela está sozinha por que será que ouve 

passos, de quem são provavelmente esses passos, quem é o ser que aparece no 

final da história e o que aconteceu com a última pessoa do planeta depois que foi 

levada por ele etc. e procurar respostas nas entrelinhas do texto. 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
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Entendemos que esses questionamentos permitem a relação de dialogicidade 

entre os sujeitos autores e leitor, conforme Bakhtin (2011) quando afirma que os 

enunciados também se ligam aos elos subsequentes da comunicação discursiva, 

pois se constroem levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais 

eles, em essência são criados. Nesse sentido, o papel do outro foi considerado 

pelos autores na produção do miniconto, tendo em vista que somente sugeriram o 

fim trágico da existência humana, deixando para seu interlocutor descobrir essa 

informação através das pistas presentes no texto, tais como as imagens que 

mostram o semblante triste da última pessoa (talvez por vivenciar o fim da espécie 

humana) e a expressão de susto em seu rosto que nos leva a inferir que algo terrível 

irá acontecer.  

O sujeito leitor é, então, levado a responder os próprios questionamentos 

pressupostos e incitados pelos autores do miniconto, revelando uma posição de 

responsividade ativa. As hipóteses de respostas, por sua vez, vão conferindo 

sentidos ao texto. Por exemplo, no miniconto analisado, podemos inferir que alguma 

catástrofe aconteceu no planeta levando ao extermínio quase a totalidade dos seus 

habitantes. Podemos supor, ainda, que por ter ficado apenas uma pessoa no planeta 

os passos que a protagonista ouviu não são humanos, mas sobrenaturais. Podemos 

imaginar que esse ser sobrenatural seja um fantasma que vaga pela terra, ou o 

responsável pelo extermínio da humanidade e até mesmo um ser do “mal” que por 

acaso encontrou alguém para vitimar. Todas essas são hipóteses válidas, uma vez 

que são permitidas pelas elipses do texto e pelo tema terror. 

Para adequar o miniconto a esse tema, observamos que os seus sujeitos 

autores dialogaram com próprio repertório de histórias fantásticas e de terror 

(principalmente cinematográficas) e com o discurso religioso presente na sociedade 

a qual pertencem, quando permitiram a interpretação de um evento apocalíptico no 

enredo: o fim do mundo. Essa ideia é preconizada não só pela crença religiosa 

cristã, através da bíblia, mas também pelo folclore. O miniconto dialoga, então, com 

esse pensamento escatológico de que os seres humanos terão um fim, remetendo 

aos possíveis últimos eventos na história do mundo. Neste caso, podemos imaginar 

como um evento apocalíptico o extermínio da humanidade motivado por algo 

sobrenatural. Essa crença ocasiona um sentimento de temor na sociedade, ou seja, 

o medo do fim do mundo, sendo isso usado pelos autores do miniconto para 
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angariar o efeito de terror desejado e causar no interlocutor esse mesmo sentimento, 

aspecto que compõe a intenção comunicativa desse gênero. 

Como pudemos observar, o que confere o terror ao miniconto é exatamente o 

dialogismo presente no pensamento religioso e cultural de que o mundo vai acabar. 

Tanto os autores quanto os leitores mantêm uma relação dialógica com essa 

ideologia para conferir sentidos ao miniconto. Em outras palavras, os significados do 

enunciado vão se constituindo nesse processo de interação e diálogo constante com 

o eu (o meu conhecimento de mundo), o autor (o conhecimento de mundo 

pressuposto) e o texto (suas especificidades e as pistas).  

Em relação ao estilo, temos as cores escolhidas, a preta e a cinza, que dão 

um tom sombrio ao cenário, reforçando o seu caráter de terror. Esse efeito plúmbeo 

foi acrescentado no processo de edição de imagem, através de ferramentas do 

programa editor de vídeo. O figurino e a maquiagem da protagonista também são 

pretos, enquanto a figura do antagonista é cinzenta harmonizando, dessa forma, 

com os outros elementos do texto. Essa escolha, assim como a seleção dos efeitos 

e tempo de transição das imagens, a opção pela técnica stop motion com 

fotografias, o foco dado pela câmera às cenas do rosto assustado da protagonista e 

aos passos do misterioso ser, e até a escolha do fundo preto para apoiar o texto 

verbal também são aspectos estilísticos presentes nesse enunciado. 

Ainda sobre o estilo, mas agora no plano verbal, além das elipses, a 

pontuação também se configurou como um recurso estilístico nesse miniconto, 

conferindo suspense ao texto e criando expectativa no leitor através do uso das 

reticências, ampliando, portanto, o efeito de surpresa almejado.   

As reticencias são geralmente usadas quando se quer indicar uma ideia 

inacabada, uma elipse, um pensamento que poderia ter sido dito, mas não foi. Os 

autores do miniconto em questão utilizaram as reticencias como um recurso 

estilístico já a partir do título: 
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Figura 20: Imagem 7 do miniconto "O Fim..." 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 38 
 

Aqui, percebemos que os sujeitos ao colocarem as reticencias no final do 

título provocaram uma ambiguidade proposital que chama a atenção do seu 

interlocutor para o corpo do texto. Como esse sinal sugere continuidade ele se 

contradiz com o próprio título cujo sentido remete a algo acabado. Todavia, essa 

ambiguidade não é esclarecida, fazendo parte do mistério que envolve a narrativa. 

Afinal, o fim da humanidade aconteceu ou não? Essas reticencias podem sugerir 

para o leitor que a história da última pessoa do planeta continuou ou que sua 

aniquilação aconteceu de fato, porém nos foi omitida. 

Já no corpo do enunciado, as reticencias o dividem em duas cenas: 

 

“A última pessoa do planeta estava sentada no meio do nada...” 

 

Nesse caso, o sinal é usado não só para indicar uma elipse, mas também 

para criar o suspense necessário ao gênero de terror. Ele pode também estar 

sugerindo o próprio nada mencionado no texto.  

Já a última ocorrência das reticências no final do miniconto deixa o leitor na 

expectativa pela cena seguinte e é responsável pelo apagamento do desfecho no 

plano verbal do miniconto: 

 

“Ela ouve passos...” 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y60flrgC2NY>, acessado em: 15 jun. 2015. 
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Finalizando essa análise, ressaltamos que ela também foi feita pautada na 

leitura dos aspectos multimidiáticos presentes no enunciado em estudo. 

Observamos que as imagens criadas para animá-lo não foram apenas ilustrativas, 

mas completaram os sentidos do plano verbal do miniconto, principalmente aqueles 

omitidos nas elipses.  Os efeitos sonoros, as cores, a disposição das imagens, o 

foco da câmera também conferiram significação a esse enunciado, uma vez que 

reforçaram o seu efeito de terror, contribuindo para o suspense e o mistério típicos 

dessa temática.  

 

5.3.2 Histórias que a gente ouviu: análise do miniconto A Morte39 

 

Figura 21: Imagem 1 do miniconto "A Morte" 
 

 

Fonte: Página do You Tube.40 

 

Na análise desse enunciado, observamos que ele também traz as 

características discursivas do gênero miniconto de terror. Com cento e trinta e nove 

caracteres e um minuto e doze segundos de duração,  o texto narra a história de um 

homem que se depara com a própria morte. 

 O vídeo mostra esse personagem caminhando tranquilamente na rua. Tudo 

parece normal até que ele vê o próprio corpo morto no chão. Vejamos, inicialmente, 

o plano verbal desse miniconto:  

 

                                                             
39

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GKvAYVkj1AE>, acessado em: 24 jun. 2015. 
40 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GKvAYVkj1AE>, acessado em: 24 jun. 2015. 
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“Eu caminhava tranquilamente pela madrugada obscura.../ ...Quando de repente:/ Vi meu corpo 
dilacerado sendo recolhido pelo carro do necrotério!!!” 

 

Observamos que a escolha lexical e a pontuação foram empregadas como 

recurso estilístico nesse plano. O adjetivo “obscura” foi usado para reforçar o efeito 

do tema terror, uma vez que nesse contexto a sua significação vai além de uma 

noite escura, mas remete a algo sombrio, tenebroso, o que, consequentemente, 

concede um efeito de suspense à narrativa. O adjetivo “dilacerado” também 

contribuiu para esse efeito, pois indica que a morte da personagem foi violenta,  

apesar dessa informação não ser detalhada no texto, esse adjetivo funciona como 

uma pista deixada pelos seus autores, a fim de que o leitor  suponha os 

acontecimentos que provocaram tal morte.  

Como no gênero miniconto de terror o número de palavras deve ser muito 

curto, a escolha lexical se torna um importante elemento. Todas as palavras devem 

ser voltadas para o efeito final de causar surpresa por meio de uma revelação 

perturbadora, e os adjetivos reforçam essa intenção. Observamos que nesse 

enunciado, os alunos autores conseguiram angariar esse efeito. 

A pontuação também é outro elemento estilístico que se destacou, pois foi 

usada enfaticamente nesse enunciado. As reticências aparecem duas vezes no 

meio da narrativa, dividindo-a em dois momentos opostos: um de serenidade e um 

outro perturbador. O primeiro em que tudo está dento da normalidade e o segundo 

em que um fato sobrenatural e estranho acontece. Ademais, as reticências 

outorgaram a expctativa e o suspense necessários ao tema do miniconto. Já o sinal 

dois pontos foi colocado para deixar o leitor na espera da surpresa e, por isso, 

também contribuiu para reforçar o efeito temático.  

Os autores ainda recorreram ao uso do sinal de exclamação no final do texto 

verbal com a finalidade de enfatizar a emoção e a surpresa sentidas pelo narrador 

personagem quando teve a terrível revelação. Ressaltamos que no miniconto os 

sinais de pontuação têm seus sentidos ampliados, característica determinada pela 

quantidade reduzida de caracteres presentes nesse gênero discursivo. 

Quanto ao conteúdo temático, observamos que o terror nesse texto está 

relacionado ao fato de que o homem estava olhando para o próprio corpo morto. 

Essa constatação nos leva a inferir as circuntâncias sobrenaturais envolvidas na 
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história. Se ele estava morto como poderia estar olhando para o próprio corpo? A 

resposta a essa pergunta  remete ao discurso religioso de vida após a morte. Essa 

ideia está presente em várias culturas e tempos históricos e é tema de diversas 

narrativas de terror, principalmente cinematográficas. Ressaltamos que essa ideia 

também faz parte do repertório de relatos sobrenaturais que os alunos autores 

desse enunciado fizeram em sala. As  histórias de fantasmas, de espíritos 

atormentados, de visões de parentes ou conhecidos que já tinham morrido se 

relacionam à crença de que a morte não seja o fim, mas apenas uma transição para 

outra dimensão.  

No miniconto analisado, percebemos a relação de dialogicidade com essas 

histórias, as quais compõem o repertório dos sujeitos autores sobre o tema terror. O 

homem que tranquilamente caminhava sob a lua era, na verdade, um espírito recém 

desencarnado. Esse fato constituiu um elemento fundamental para conferir o efeito 

de terror ao texto, uma vez que se trata de um episódio sobrenatural. Além deste, o 

miniconto ainda traz mais um elemento que se relaciona a essa temática, vejamos 

na imagem: 

 

Figura 22: Imagem 2 do miniconto "A Morte" 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 41 

 

A estranha figura que aparece por trás do protagonista, no final do miniconto, 

representa o ceifador, a iconografia da personificação da morte, cuja missão é levar 

a vida para o abismo. Esse espectro da morte está presente na mitologia e na 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GKvAYVkj1AE>, acessado em: 24 jun. 2015. 
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cultura popular, por conseguinte em diversos trabalhos cinematográficos.  Disso 

resulta sua relação com o repertório (ou coleções) dos alunos, uma vez que a 

maioria deles assiste filmes do gênero terror. 

Fazendo a leitura dessa cena, percebemos que ela sugere que o espírito do 

homem morto será levado pelo ceifador para outra dimensão, a qual poderia ser 

associada ao inferno (ou abismo): “lugar reservado para os espíritos maus, que 

tiveram uma vida deturpada”. Essa ideia, indubitavelmente, foi um recurso utilizado 

pelos sujeitos autores para provocar o sentimento de horror nos seus 

leitores/espectadores, haja vista se relacionar como o medo do Inferno ou de 

consequências negativas que fazem da morte algo temido pelas pessoas. 

Todas essas significações são apenas sugeridas no enunciado analisado, 

conforme a composição do gênero miniconto, a omissão proposital dessas 

informações pelos seus autores deixa para o sujeito leitor/espectador decifrar os 

acontecimentos narrados e inferir as respostas para os questionamentos que o texto 

impõe durante a leitura. Fato que coloca o destinatário desse gênero discursivo 

numa posição de responsividade ativa e, portanto, de leitura crítica. No miniconto, a 

consideração dessa interlocução (as suposições e previsões dos autores e as 

inferências dos destinatários) entre os sujeitos do discurso é constante e 

imprescindível para uma leitura significativa desse gênero discursivo.  

Observamos, ainda, que há uma conexão entre o conteúdo temático, 

estilístico e composicional com os elementos de significação não-verbal utilizados 

nesse enunciado. Em todo o vídeo foi usado o contraste entre o preto e o branco 

para criar uma atmosfera mais sombria, logo condizente com o tema terror. Como a 

téncica de animação usada foi a de recorte de desenhos associada ao stop motion, 

os autores puderam optar pelo efeito monocromático já na criação das ilustrações e 

não apenas na edição de fotos. 
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Figura 23: Imagem 3 do miniconto "A Morte". 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 42 

 

A escolha por esse efeito está relacionada aos sentidos que os autores 

intencionaram suscitar no texto, ou melhor, significados relacionados à morte (ao 

luto), ao mistério, ao medo, à maldade etc, enfim, a uma série de elementos 

relacionados ao conteúdo temático desse miniconto. Nesse sentido, entendemos 

que a cor preta não foi usada aleatoriamente, mas como um recurso não verbal para 

potencializar a imaginação do espectador. 

A linguagem musical também está sincronizada com as imagens do texto e o 

seu tema. A narrativa parece ser dividada pela música de fundo em dois momentos 

opostos: um de serenidade (conferido pelo som constante da guitarra) e um outro 

perturbador (a partir do acréscimo do som da marimba). Na verdade, a impressão 

que temos é que a mudança do “ritmo” da música em determinado ponto do vídeo 

amplia a expectativa do interlocutor, principalmente porque essa quebra se dá 

exatamente quando o narrador vai anunciar que algo inusitado aconteceu: 
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Figura 24: Imagem 4 do miniconto "A Morte". 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 43 

 

 Ademais, a trilha sonora do vídeo, XIV de Born Of Osiris, pertence ao estilo 

deathcore, uma vertente do rock heavy metal, cujo tema terror frequentemente 

aparece associado seja na letra das canções, seja na estética ou até mesmo nas 

performances de palco. Assim, a música escolhida funciona como um recurso 

estilístico que reforça o conteúdo temático do enunciado em questão, uma vez que o 

rock, em suas vertentes mais agressivas, revela o lado obscuro do ser humano. 

Diante disso, podemos dizer que nesse enunciado, os seus sujeitos autores 

também recorreram a elementos de suas coleções – como a música no estilo 

deathcore e a figura do ceifador comum em filmes de terror, por exemplo – 

constituindo os multiletramentos no seu sentido de múltiplas linguagens e de 

hibridismo de culturas (ROJO, 2012). 

 

 

5.3.3 Releituras de um clássico: análise do miniconto O Gato Maldito44 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GKvAYVkj1AE>, acessado em: 24 jun. 2015. 
44 Miniconto “O Gato Maldito”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9OprP7y4lVM>,  
acessado em: 21 maio 2015. 
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Figura 25: Imagem 1 do miniconto "O Gato Maldito". 

 
Fonte: Página do You Tube. 45 

 

Começando pelas características composicionais, esse miniconto tem cento e 

vinte caracteres e cinquenta e quatro segundos de duração. Essa informação 

sempre será importante, uma vez que o gênero discursivo analisado tem como 

peculiaridade a brevidade excessiva, como já dissemos. A narração também é 

inteira, apesar de exigir do leitor o conhecimento da história original para ser 

recuperada, já que esse enunciado trata-se de uma versão minimizada do conto O 

Gato Preto de Edgar Allan Poe (2010). 

A cena que abre o vídeo nos mostra, em primeiro plano, colunas que lembram 

grades de uma prisão e, em segundo plano, a expressão deprimida de um homem: 

 

Figura 26: Imagem 2 do miniconto "O Gato Maldito" 

 

Fonte: Página do You Tube. 46 
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 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9OprP7y4lVM>, acessado em: 21 maio 2015. 
46 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9OprP7y4lVM>, acessado em: 21 maio 2015. 
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Nos primeiros segundos do vídeo sentimos a dramaticidade outorgada não só 

por essa cena, mas também pela música de fundo que se alinha às imagens. Em 

seguida, o texto verbal em discurso direto aparece  marcando o foco narrativo em 

primeira pessoa. Assim, a história é narrada a partir do ponto de vista do narrador 

personagem, isto é, do homem que aparece na primeira cena do vídeo. 

Já na primeira parte do plano verbal, o narrador faz a confissão de um crime, 

no entanto atribui a culpa de tal ato ao seu animal, um gato preto, cujo o adjetivo 

“maldito” que lhe foi atribuído, sugere que ele seja odiado pelo seu dono: 

 

“Matei minha esposa, por causa do meu maldito gato preto...” 

 

 Nesse trecho, o miniconto omite os motivos que justificam a relação entre o 

crime cometido e o gato preto, deixando para o leitor inferir o que provavelmente 

aconteceu. Os sentidos para a afirmação do narrador vão, dessa forma, se 

constituindo pela relação de dialogicidade com o tema terror, com as superstições 

envoltas desse animal, e com o conto de Poe. 

Em seguida, uma sequência de imagens da esposa assassinada é mostrada 

e aos poucos fragmenta seu rosto triste e defunto, como numa éspécie de quebra-

cabeça, até sumir completamente para dar lugar a imagem de um felino preto: 

 

Figura 27: Sequência de imagens do miniconto "O Gato Maldito". 
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Fonte: Página do You Tube. 47 

 

Embora essa cena represente um ato cruel como o assassinato, este nos é 

mostrado por meio de um efeito muito bonito e delicado angariado pela escolha 

estilística da técnica stop motion. Na sequência, finalmente aparece o elemento que 

confere o mistério à narrativa, o gato preto: imponente, apesar de ter um olho 

desfigurado. A disposição da imagem do gato preto sendo revelado por trás dos 

fragmentos da vítima permite o sentido de que ele está, da fato, por trás da morte 

dela, conferindo a surpresa de uma revelação perturbadora necessária à intenção 

comunicativa do gênero miniconto.  

 

Figura 28: Imagem 3 do miniconto "O Gato Maldito" 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 48 

 

 

                                                             
47

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9OprP7y4lVM>, acessado em: 21 maio 2015. 
48 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9OprP7y4lVM> acessado em: 21 maio  2015. 
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Notamos, ainda, que a câmera dá um destaque a essa personagem 

aproximando o foco para ele, talvez querendo chamar a atenção para a ausência de 

um olho aparentemente arrancado  por violência, tendo em vista que o sangue ainda 

jorrava do rasgo em seu rosto. O que aconteceu com o gato é outro acontecimento 

omitido pelos sujeitos autores do miniconto, fazendo seus interlocutores 

questionarem quais fatos foram responsáveis pelo ferimento nesse animal, pelo ódio 

do seu dono e pelo assassinato da mulher. Respostas que só serão 

condizentemente dadas se o dialogismo entre o miniconto O Gato Maldito e o conto 

O Gato Preto for considerado. 

Em seguida, o vídeo finaliza o plano verbal com mais uma declaração do 

narrador personagem: 

 

“E ainda escuto os miados delatores que me colocaram nessa prisão” 

 

Nesse trecho, o narrador mais uma vez acusa o gato, mas agora por ter 

denunciado o crime. Essas declarações do protagonista conferem ao miniconto o 

tom de mistério, o qual é desvendado quando ativamos o conhecimento prévio do 

conto O Gato Preto, estabelecendo, assim, os sentidos desejados pelos autores.   

No desfecho, observamos que o foco da câmera foi retirado do rosto do 

protagonista e centralizado em suas mãos segurando as grades que o prendem. 

Inicialmente, o vídeo esconde essa informação, para causar a surpresa necessária 

ao gênero miniconto no desfecho da história. É nesse momento final do vídeo que 

podemos ouvir o som estridente, agoniado e até assustador de miados de gato. 

Esse  recurso sonoro foi usado como que para “materializar” a figura desse animal 

como um elemento que confere o terror ao texto.  
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Figura 29: Imagem 4 do miniconto "O Gato Maldito". 
 

 

Fonte: Página do You Tube. 49 

 

Quanto ao estilo do vídeo, a técnica usada foi a animação de recorte 

(desenhos recortados) aliada ao stop motion. Em todo o vídeo, as imagens foram 

usadas como recurso de significação no texto, ultrapassando o caráter de mera 

ilustração. Não só as imagens, mas os sons como a trilha sonora e os miados de 

gato também contribuíram para o efeito de suspense característicos do tema do 

miniconto.  

O sample usado na composição sonora desse vídeo aumenta a nossa 

imersão na história deixando-nos em estado de alerta, ou seja, à espera de uma 

surpresa, como se anunciasse que algo terrível irá acontecer. Além disso, a audição 

inesperada dos miados no final do vídeo constituiu um elemento essencial para, 

literalmente, assustar o espectador, transformando, consequentemente, a 

experiência de assistir o vídeo mais impactante. 

A cena em que o rosto da esposa do narrador é mostrado em pedaços que 

gradualmente se afastam até desfigurá-lo sugere a morte dela, enquanto que os 

pedaços de papel vermelho que se misturam sugerem o sangue derramado no 

assassinato. O papel vermelho pode sugerir metaforicamente o “amor 

despedaçado”, uma vez que a morte separou uma união matrimonial. A figura do 

gato preto por trás dos pedaços da vítima e do sangue derramado sugere que ele 

realmente seja o responsável pela tragédia, como já observamos antes.  

Como podemos notar, a seleção de cores usadas não foi aleatória, mas um 

importante elemento estilístico usado no vídeo para ampliar seus sentidos. O preto 
                                                             
49

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9OprP7y4lVM>, acessado em: 21 maio 2015. 
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remete à maldade, à morte, ao terror e ao próprio gato, enquanto o vermelho ao 

assasssinato, ao sangue e, talvez, ao sentimento de amor que a esposa nutria pelo 

marido. Todo o vídeo é marcado pelo contraste entre o preto e o branco, que pode 

representar a luta entre o lado bom e o lado mal do protagonista, se o relacionarmos 

com o conto de Poe. 

No plano verbal, observamos que foram usados como recursos estilísticos a 

pontuação  e a escolha lexical. As reticências que dividem o texto deixam, por um 

momento, o leitor inferir os acontecimentos e indicam que algo mais está por vir. 

Quanto à seleção lexical, os adjetivos “maldito” e “delatores”, ambos relacionados ao 

gato preto, também estão voltados para o efeito de terror do miniconto.  

Sobre o tema, notamos o terror presente, principalmente, na relação de 

dialogicidade que mantém com o conto de terror O Gato Preto. Os sujeitos autores 

não reinventaram essa história, mas a adaptaram a um outro gênero, minimizando-a 

em um miniconto. Esses dois enunciados, embora produzidos em diferentes épocas 

e lugares por difererntes autores, se ligam pela mesma temática e o mesmo enredo. 

Observamos que em ambos o tema terror é enfocado através do gato preto, 

elemento chave  para o suspense nas duas narrativas. 

Num olhar mais detalhado, as relações dialógicas presentes no miniconto em 

análise estão presentes, por exemplo, na cena em que o narrador fala que foi 

denunciado pelos miados do gato, e que ainda pode escutá-los como uma 

lembrança torturante. Os miados que perturbam o criminoso remetem ao desfecho 

do conto O Gato Preto, uma vez que são os miados, aparentemente sobrenaturais, 

que fazem os policiais quebrarem a parede onde o assassino tinha escondido o 

corpo da própria esposa. Esta, por sua vez, é encontrada ao lado do gato, ambos 

mortos, no entanto os miados delatores ecoavam inexplicavelmente de dentro da 

parede. Nas duas histórias, o gato figura como o elemento demoníaco responsável 

pelas atitudes comportamentais do seu dono e, consequentemente, pela morte da 

mulher. 

A figura desse animal está presente em diversas histórias de terror tanto da 

literatura como do cinema. Isso porque  há várias superstições que envolvem o gato 

preto como símbolo de azar e  maldição. Dessa forma, observamos que os alunos 

autores dialogaram com essa simbologia presente não só no conto lido, mas 

também no folclore e nos filmes de terror que compõem seu repertório para produzir 

o miniconto. Por conseguinte, confirmamos nesse enunciado que “na ordem do 
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dircurso sempre estamos lidando com textos, discursos, vozes, temas, enfoques, 

visões de mundo que advêm de uma cadeia discursiva em permanente diálogo” 

(CASADO ALVES, p. 5)50. 

É importante ressaltar, ainda, que no enunciado em análise podemos 

observar o hibridismo de culturas mencionado em Rojo (2012) ao falar sobre os 

multiletramentos presentes nos novos gêneros digitais. Entendemos que os sujeitos 

autores ao minimizarem o conto O Gato Preto em um miniconto de terror de 

circulação digital, mesclaram um gênero “canônico” da literatura clássica com um 

gênero impuro (CANCLINI, 2008), isto é, que pertence as suas coleções (suporte e 

circulação virtuais).  

 

5.3.4 Releituras de um clássico: análise do miniconto A Maldição51 

 

Figura 30: Imagem 1 do miniconto "A Maldição" 
 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Com cento e trinta e oito caracteres e dois minutos e trinta segundos de 

duração, o miniconto A Maldição também consiste em uma releitura do conto de 

terror O Gato Preto, de Edgar Allan Poe (2010). O miniconto narra a história de uma 

mulher que no ímpeto da raiva matou o próprio animal de estimação, um gato preto. 

Porém, ao chegar em casa se deparou com um fato inusitado e estranho: o gato 

estava vivo, esperando por ela como se nada tivesse acontecido.  

                                                             
50

 Não datado. Gêneros discursivos e suportes textuais. Curso de Formação Continuada do Ensino 
Médio: Leitura e escrita em diálogo com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. UFRN. 
51 O miniconto “A Maldição” não está disponível na internet, mas apenas no CD fornecido, uma vez 
que a permissão para o uso das imagens só foi autorizada para este trabalho. 
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As relações de dialogicidade nesse enunciado estão presentes no tema terror, 

seja quando remete ao conto de Poe, seja quando remete às superstições que 

envolvem a figura do gato preto. Vejamos isso primeiramente no plano verbal: 

 

“A mulher, possuída de raiva, matou seu querido gato preto.../...Ao chegar em casa.../O encontrou na 
porta a sua espera, como ele sempre fazia!” 

 

A começar pelo próprio enredo, observamos que mantém semelhanças com o 

conto O Gato Preto. Em ambos, a personagem principal é possuída pelo sentimento 

de raiva, mata o próprio animal de estimação – um felino preto – e é atormentada 

por ele. Esse tormento, nas duas histórias, está relacionado à aparição sobrenatural 

do gato ou a sua ressurreição.  

O miniconto dialoga não só com o enredo do conto, mas também com as 

supertições presentes no contexto cultural e religioso no qual os alunos autores se 

inserem, principalmente através da figura do gato preto. A crença na ideia de que 

esse animal seja um ser demoníaco e que traz má sorte é antiga na história, no 

folclore, na literatura, no cinema, e está relacionada tanto ao seu comportamento 

independente e noturno, como à simbologia da cor de seu pelo.   

A cor preta, nesse contexto, remete às trevas, à escuridão, ao sombrio, à 

maldade humana, ao horror e às habilidades sobrenaturais do gato. Por causa disso, 

o uso dessa cor é predominante em todo o vídeo, dialogando com as imagens, com 

o tema, com a própria narrativa. Por tudo isso, o preto usado no vídeo – no figurino, 

na maquiagem, no fundo de tela, no cenário, na edição de foto – também conduz ao 

tema terror: 
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Figura 31: Sequência de imagens do miniconto "A Maldição". 
 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

Um outro aspecto que remete ao folclore em torno do gato preto se relaciona 

à crença de que ele possua várias vidas. Essa ideia aparece no enunciado em 

questão na cena em que a personagem mata violentamente o animal, coloca-o num 

saco, joga-o fora e ainda assim o reencontra vivo em casa:   
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Figura 32: Sequência de imagens do miniconto "A Maldição" 

   

   

Fonte: Acervo da pesquisa (2015). 

 

 Nessa cena, seus autores dialogaram com a história narrada no conto de 

Poe, cujo protagonista arranca o olho do gato, enforca-o e depois o incendeia. As 

ações dos protagonistas nesses dois enunciados revelam a maldade humana, 

impusionada por uma força irracional e até maligna, e evidenciam o horror que há 

dentro dos indivíduos. Diante de tudo isso, entendemos que esses dois textos estão 

dialogicamente ligados, embora produzidos em diferentes épocas, contextos 

históricos, gêneros discursivos e autores, eles se ligam pela temática terror, pela 

simbologia do gato preto e pelo enredo.  

Isso nos demonstra o que Bakhtin (2011) nos disse sobre o enunciado ser 

pleno de ecos de outros enunciados. O miniconto analisado não só incita a 

responsividade dos seus interlocutores, mas também constitui uma resposta a 

enunciados precedentes – às histórias de terror que envolvem as superstições sobre 

o gato preto - baseando-se neles e subentendendo-os como conhecidos.  

No que se refere à composição, esse miniconto primou pela surpresa final 

característica desse gênero, quando deixou a revelação perturbadora de que o gato 

retornou a vida para o último momento da narrativa.  Ademais, os apagamentos 
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propositais de informações também foram feitos pelos seus autores, uma vez os 

motivos que levaram a mulher a matar o gato e como ele reapareceu vivo não foram 

esclarecidos, obrigando o espectador a dialogar com o conto de Edgar e com as 

crenças culturais sobre esse animal, a fim de completar os sentidos do texto.  

Em relação ao conteúdo estilístico, observamos que seus autores primaram 

pela linguagem formal, principalmente pensando no possível grande público virtual e 

no seu contexto de produção escolar, pois constituiu uma atividade de avaliação de 

aprendizagem. As reticências também foram usadas para reforçar o efeito de 

suspense e os apagamentos típicos desse gênero.  

No que diz respeito à escolha lexical, percebemos que foi feita uma 

contraposição de ideias evidenciada no paradoxo: “raiva” e “querido”. Se a mulher 

tinha o gato como um ser querido, por que então o matou? Essa oposição, além de 

ampliar a expressividade do miniconto enquanto gênero literário, expressou o 

embate de sentimentos presentes na protagonista, mostrando-a confusa e 

perturbada.  

Quanto à linguagem sonora do vídeo, observamos um som suave até os 20 

segundos iniciais e, a partir desse momento, uma mudança do ritmo pelo acréscimo 

de outra música, cuja composição minimalista eletrônica amplia o suspense e o 

medo, elementos básicos em um filme de terror. Essa modificação está em sincronia 

com as imagens, já que o som suave cessa exatamente no ponto em que a 

personagem começa a matar violentamente o gato, golpeando-o com uma pedra. 

Essa alteração para um efeito sonoro mais sombrio leva o interlocutor do vídeo a 

inferir que nesse momento da narrativa algo sobrenatural acontece. Será uma força 

maligna que se apoderou da mulher agressora? Será que é nesse momento que as 

forças mágicas do gato estão atuando? São posicionamentos possíveis durante a 

mudança do ritmo musical no vídeo e que reforçam o seu tom de mistério. 

Outro aspecto importante em relação à música do vídeo, Tubular Bells, de 

Mike Oldfield, é que ela é a mesma trilha sonora usada no filme O Exorcista (1973), 

um clássico do gênero cinematográfico de terror, ampliando ainda mais as relações 

dialógicas presentes no miniconto. Essa música amplia a imersão do espectador no 

filme, bem como o tema de agonia e sofrimento, através de suas notas agudas.  

Por conseguinte, os sons, as imagens, o movimento, as cores, o texto verbal 

etc. usados para a produção desse enunciado e as relações dialógicas que tudo isso 

mantém com o repertório cultural de seus sujeitos autores refletem o hibridismo de 
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linguagens e de culturas presente nos multiletramentos, que segundo Rojo (2012), 

corresponde exatamente a essa relação entre a multiculturalidade da sociedade e a 

multimodalidade dos textos. 

Finalizando nosso capítulo com a análise, ressaltamos que percebemos nos 

quatro vídeos produzidos as adequações às especificidades estilísticas, 

composicionais e temáticas do miniconto de terror. A escolha lexical, as elipses e a 

ênfase dada aos sinais de pontuação feitas pelos alunos autores evidenciaram a 

preocupação em adequar os seus enunciados conforme o estilo do gênero proposto. 

O mesmo aconteceu em relação à composição, visto que os textos produzidos 

caracterizaram-se como breves narrativas que interpelam movimentos de leitura 

diferenciados. O quesito tema foi muito bem atendido no diálogo com o conto de 

Edgar Allan Poe (2010) e com o repertório cultural dos interlocutores do miniconto, 

visto que percebemos relações de dialogicidade com os elementos do tema terror de 

várias histórias e as crenças folclóricas e religiosas presentes na sociedade.  

Além disso, os sujeitos autores evidenciaram em suas produções animadas 

os hibridismos de culturas e de linguagens característicos dos multiletramentos e tão 

constantes nos novos gêneros da mídia digital. Ao adequar o texto verbal ao vídeo, 

usando para tal outras ferramentas de escrita e outras formas de significação da 

língua – como a criação e edição de imagens, a diagramação e os sons, o uso do 

computador e da internet – os alunos ampliaram seus modos de ler e escrever, ou 

seja, suas competências em relação à leitura e à escrita contemporâneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme a questão norteadora e o objetivo desta pesquisa, procuramos 

compreender como o ensino de um gênero multimodal, o miniconto de terror, pode 

contribuir para o desenvolvimento de saberes relacionados à leitura e de produção 

textual exigidos pelos multiletramentos. Aliamos, ainda, o ensino desse gênero à 

concepção de que todo enunciado mantém relações de dialogicidade, conforme 

afirmam Bakhtin e o seu Círculo (2011). 

 Foi nesse intuito que elaboramos nosso plano de ação seguindo o modelo de 

Sequência Didática proposto por Dolz e Sheneuly (2004) e sua didatização por 

Lopes Rossi (2011) para o ensino de texto na escola. Assim, aplicamos em sala de 

aula várias atividades que contemplaram tanto a leitura quanto a escrita, procurando 

sempre fazer os alunos, sujeitos desta pesquisa, compreenderem as multissemioses 

do gênero estudado e sua relação dialógica, enquanto releitura de outras histórias 

de terror. Consideramos que a realização dessas atividades na escola, apesar dos 

percalços encontrados, teve um resultado positivo. 

É importante dizer que para esse resultado acontecer foi imprescindível 

subsidiar a nossa prática docente em um aporte teórico, o qual orientou o nosso 

trabalho de leitura crítica e de escrita do gênero estudado, considerando seu 

hibridismo de linguagens e culturas, bem como os seus aspectos discursivos. 

Acreditamos que essas diretrizes teóricas podem contribuir para práticas 

significativas de ensino de texto na escola, sobretudo no que se refere aos gêneros 

digitais.  

Como os sujeitos contemporâneos estão cada vez mais inseridos em 

situações de comunicação na mídia digital, o ensino de gêneros que circulam nesse 

ambiente se torna fundamental para ampliar as capacidades de compreensão e 

produção das suas múltiplas linguagens. Por isso, consideramos que esta pesquisa 

foi de grande valia não só para os alunos envolvidos, mas também para a nossa 

prática docente, sobretudo por ela ter acontecido no contexto escolar. 

A esse respeito Casado Alves (2014, p. 15) nos diz que  

 

as ações em língua portuguesa devem contemplar a intersemioticidade 

entre linguagens, no que se refere aos letramentos multisemióticos 
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necessários para a atuação na contemporaneidade cada vez mais marcada 

pelo hibridismo e pelo diálogo entre os diferentes sistemas de linguagem 

manifestos em diferentes textos, gêneros, suportes, enfim, em discursos 

construídos sob a marca da multimodalidade.  

 

Acreditamos que a capacidade leitora dos alunos envolvidos nesta pesquisa 

foi ampliada uma vez que foram colocados diante de textos multimodais que 

exigiram deles a interpretação de elementos que estão além do plano verbal (o qual 

também é, consequentemente, ampliado e ressignificado) para a produção de 

significados. Assim, quando fizeram leituras de textos animados puderam 

compreendê-los melhor quando consideraram, por exemplo, suas imagens e a 

transição, as cores, os recursos sonoros, a ênfase dada através das ferramentas de 

vídeo como o foco da câmera e a criação de efeitos de imagem etc., aspectos do 

texto multimodal muitas vezes despercebidos ou contemplados superficialmente. Na 

leitura dos minicontos em blogs diversos puderam perceber elementos que traziam 

significados relativos ao conteúdo temático do texto lido: o terror estampado na 

diagramação, nas cores e nas imagens da home page, na música de fundo, etc.  

Por conseguinte, isso refletiu na ampliação dos saberes dos alunos 

relacionados à produção de texto multimodal, tendo em vista que para produzir os 

minicontos eles precisaram recorrer não só a variados recursos de construção de 

sentidos – além das palavras – presentes na multimodalidade, mas também a 

ferramentas tecnológicas disponíveis para a edição de vídeo.   

Ademais, o ensino de leitura e escrita através do gênero miniconto de terror 

nos permitiu considerar também a cultura de referência dos alunos, no que se refere 

às mídias e linguagens conhecidas por eles e presentes em gêneros que circulam 

em suportes e ambientes virtuais nos quais esses sujeitos leem e escrevem. Logo, 

isso nos permitiu buscar o “enfoque crítico, pluralista, e democrático” mencionado 

por Rojo (2012, p. 08), que envolve a agência “de textos/discursos capazes de 

ampliar o repertório cultural, na direção de outros letramentos”. 

 Acreditamos, ainda, que essa experiência de ensino mostrou que é possível 

trabalhar os multiletramentos relacionados ao texto digital na escola pública, apesar 

de todas as limitações referentes ao aparato tecnológico. Todavia, não podemos 

negar que além de equipamentos que realmente funcionem a escola precisa 

também capacitar os professores para que o uso das ferramentas tecnológicas no 
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processo de ensino e aprendizagem não se limite à simples mudança de um 

suporte: do livro para o computador ou para o datashow, apenas como um 

amplificador do texto.  

Por isso também, entendemos que esta pesquisa deixa para os docentes do 

Ensino Básico um exemplo prático de como trabalhar o ensino de texto voltado para 

a multimodalidade requerida pelo mundo contemporâneo. Sobretudo para aqueles 

professores que não fazem esse trabalho por não saberem como ou por acreditarem 

que é impossível de fazê-lo, com qualidade, na realidade da educação pública.  

Percebemos durante o nosso estudo que ter recursos tecnológicos na escola 

é essencial para esse tipo de projeto pedagógico, mas a sua ausência – realidade 

em muitas escolas públicas – também não impede que ele seja feito, haja vista que 

essas novas ferramentas de escrita já fazem parte massivamente da realidade dos 

alunos fora dos muros da escola. Comprovamos isso nas atividades executadas nas 

redes sociais e também quando os alunos usaram seus próprios computadores, 

celulares e internet para a leitura e a produção escrita propostas na SD.  

Partindo da constatação de que os discentes vivem numa sociedade digital, 

acreditamos que isso demanda das instituições de ensino um atendimento relativo 

às consequentes novas necessidades linguísticas, “pois se os textos da 

contemporaneidade mudaram, as competências/capacidades de leitura e produção 

de textos exigidas para participar de práticas de letramentos atuais não podem ser 

as mesmas” (ROJO, 2013, p. 08). Para isso, é preciso, então, que a escola aceite o 

aluno como um nativo digital, ou seja, um leitor e produtor de novos gêneros 

discursivos que circulam e são produzidos em ambientes virtuais, e inclua esses 

textos no currículo de ensino de língua da Educação Básica. 

Queremos ressaltar, ainda, que ao considerar a produção do miniconto como 

uma prática discursiva real – atrelada aos seus interlocutores, ao contexto de 

produção, ao suporte e o ambiente de circulação – percebemos maior envolvimento 

do aluno, o que refletiu positivamente na ampliação da sua aprendizagem, 

principalmente no que se refere à leitura crítica, às características discursivas do 

gênero miniconto de terror, ao reconhecimento das múltiplas linguagens presentes 

no texto animado, às relações dialógicas presentes nos enunciados trabalhados na 

SD, etc.  

Compreendemos que esse resultado está intrinsecamente ligado a nossa 

concepção de linguagem como forma de interação (BAKHTIN, 2009). Constatamos 
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que nessa perspectiva o ensino e a aprendizagem constituíram-se mais 

significativos para os alunos, confirmando o discurso de Geraldi (2011, p. 42) 

quando nos diz que “A língua só tem existência no jogo que se joga na sociedade, 

na interlocução. E é no interior do seu funcionamento que se pode procurar 

estabelecer as regras de tal jogo”. 

Outro aspecto importante que contribuiu para a nossa prática docente foi a 

metodologia usada na aplicação do projeto de intervenção. Percebemos que o 

trabalho pedagógico com gênero discursivo organizado nos módulos da Sequência 

Didática proporciona o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de 

leitura e escrita, uma vez que nesse modelo de ensino os discentes lidam com o 

funcionamento da linguagem em situações concretas de comunicação, tornando o 

ensino e aprendizagem mais significativos. 

Enfim, podemos afirmar que este projeto de intervenção trouxe também 

implicações para a nossa postura educacional, uma vez que nos possibilitou ampliar 

nosso entendimento acerca dos multiletramentos envolvidos em um gênero digital e 

compreender que a linguagem funciona como um lugar de constituição das relações 

sociais, onde os interlocutores se tornam sujeitos (GERALDI, 2011). 
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APÊNDICE 1: CADERNO COM SEQUÊNCIA DIDÁTICA APLICADA NA 

PESQUISA 
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ANEXO 1 – ILUSTRAÇÕES FEITAS PELOS ALUNOS DURANTE AS AULAS 

SOBRE O TEMA TERROR (MÓDULO 1) 

 

 

Ilustração inspirada no filme de terror A Casa de Cera (acervo da pesquisa, 2014) 

 

Ilustração inspirada na lenda urbana Maria Sangrenta/Loira do banheiro (acervo da 

pesquisa, 2014) 
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Ilustração inspirada na lenda urbana (Creepypasta) do palhaço (acervo da pesquisa, 2014). 

 

 

Ilustração do Tabuleiro Ouija (acervo da pesquisa, 2015). 
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Ilustração do personagem do filme de terror O Boneco Assassino (acervo da pesquisa, 

2015) 

 

Ilustração da personagem do filme de terror fantástico Coraline e o Mundo Secreto (acervo 

da pesquisa, 2014). 
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Ilustração de personagem do conto de terror O Gato Preto para a story board (acervo da 

pesquisa, 2015) 

 

Ilustração de cena do conto de terror O Gato Preto para a story board (acervo da pesquisa, 

2015) 
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Ilustração de cena do desfecho do conto O Gato Preto para a story board (acervo da 

pesquisa, 2015) 
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ANEXO 2 – FOTOS DA APLICAÇÃO DA SD (AULAS E OFICINAS) 

 

 

Apresentação do filme de terror fantástico Coraline e o Mundo Secreto (E. E. Mascarenhas 
Homem). Fonte: acervo da pesquisa (2014). 

 

 

Alunos respondendo, em grupos, à atividade 1 da SD (E. E. Mascarenhas Homem). Fonte: 
acervo da pesquisa (2014). 
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Atividade 3 sendo feita por alunos do 7º ano (E. E. Mascarenhas Homem). Fonte: acervo da 
pesquisa (2014). 

 

 

Painel com story board do conto O Gato Preto (E. E. Mascarenhas Homem). Fonte: acervo 
da pesquisa (2014). 
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Página virtual do grupo Alunos do Tiradentes com postagem sobre o bate papo com o 

escritor de minicontos Gustavo Martins. Fonte:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1579771588942570&set=gm.456176871217547

&type=1&theater (acessado em 24 de jun de 2015) 

 

 

 Oficina para a criação de vídeo (E. E. Tiradentes). Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1579771588942570&set=gm.456176871217547&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1579771588942570&set=gm.456176871217547&type=1&theater


 

217 

 

           

Produção de cartazes para a divulgação do Festival de Minicontos de Terror (E. E. 
Tiradentes). Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

 

 

Entrada da sala de vídeo no dia do Festival de Minicontos de Terror (E. E. Tiradentes). 
Fonte: acervo da pesquisa (2015). 

ANEXO 3 – TERMOS DE COMPROMISSO ASSINADOS PELOS PARTICIPANTES 

DA PESQUISA. 
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